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Camilla Josefsson sadlar om 
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Aum Shinrikyo  

Frågan är lyft 

Nästan alla vill, men ingen vet hur man bär sig åt för att få evigt liv.  
Här kan du få svar på odödligheten eller djur som lever för evigt. 
Bär du eller någon anhörig på Alzheimers  som är 
svår att tolka, då bör du bläddra fram någon sida. 
För dig som är riktigt spelsugen, här serverarar vi 
några episka spelrecensioner. 
Och vad har personalstyrkan egentligen för sig? 

Mycket nöje! 

 

Joakim Becker & redaktionen 

Institutet 

Hur anhöriga tolkar Alz-
heimers 

Malin Falkenström 
somnar om 

Odödlighet eller djur  som 
lever för alltid 

Daniel ”Don Juan” Stadling 

John Liljenberg håller sig 
uppdaterad 

RAFT. Den eviga oceanen 

Lisbeth Ahl Bjurström 

Dyson Sphere Program 

Svenssons Diktsida 

Minnesruna Emelies katt 



Sida 2 

 

Stephen King 
Institutet (2019) 
 

Luke Ellis är tolv år och behärskar telepati och telekinesi. Han är så extremt begåvad att IQ 
skalorna inte räcker till. Och han är redan antagen till de två finaste universiteten i USA. Han 
kan fylla en svart tavla med matteekvationer, han kan räkna upp alla elementen i periodiska 
systemet, han kan lista varenda vicepresident sedan George Washingtons första, han kan ge 
en rimlig förklaring varför vi aldrig kommer att uppnå ljushastigheten någon annanstans än 
på film. 
En natt bryter sig några okända personer in i familjen Ellis hus. De finner och dödar föräldra-
paret, kidnappar och för bort Luke. 
När dagen gryr vaknar han upp i något som liknar hans rum, men som inte är det. Han går ut 
i korridoren och möts av flera kringvandrande barn och Luke frågar var fan han är. Någon 
säger att de är på ett institut i norra Maines djupa skogar. Det är inget sommarkollo och 
minst av allt en militärt hemlig anläggning. Det här stället är något helt annat, något mer 
vansinnigt. 
Det är ett institut där allmänheten och hela riket lämnats utanför i total ovetskap sedan fem-
tiotalet. Där gör vårdare och tekniker diverse tester på de som behärskar antingen telepati 
eller telekinesi och i mer sällsynta fall båda två. Testen görs inte enbart för att de ska tjäna 
sitt land utan hela världen. Om barnen är besvärliga får de stryk, men om de väljer att vara 
duktiga får de några marker så de kan handla godis, läsk och cigarretter i någon av automa-
terna i kafeterian. De befinner sig i främre hälften i några veckor medan testerna och injekt-
ionerna fortskrider. Sen forslas de ner ett par våningar till bakre hälften, grönsakslandet, och 
dit vill man absolut inte. Efter några dagar är det dags för Luke att inta flyttanken. Vårdarna 
ställer frågor om hans telepatiska förmåga, men Luke vägrar svara. Och för varje gång han 
vägrar trycker man ner huvudet under vattenytan i minst femton sekunder och för varje ne-
kande svar ökar man med ytterligare femton sekunder tills han håller på att bli dränkt. Men 
han ger inte upp. Några timmar senare ledsagas han till sitt rum som nästintill är identiskt 
med det i Minneapolis. Luke tänker: ”Om jag ska överleva måste jag härifrån. Jag måste 
rymma.” 
 
Även här har King lyckats med att skildra barns överlevnadsinstinkter i en riktigt svår miljö. 
Och jag har väldigt svårt att lägga boken åt sidan, men gör det för att pausa historien en 
stund. 
En halvtimme går och jag är tillbaka i handlingen Jag lever mig in i historien så pass att jag 
inte svävar bort och motvilligt tänker på annat. Därför ger jag King högsta betyg. 

 
Joakim Becker 



Sida 3 

                        Hur anhöriga tolkar AlzheimersHur anhöriga tolkar AlzheimersHur anhöriga tolkar Alzheimers   

   
De anhörigas sjukdom: De anhörigas sjukdom: De anhörigas sjukdom: Att demens kallas ibland för ” De anhörigas sjukdom ” kan man ju förstå. Man Att demens kallas ibland för ” De anhörigas sjukdom ” kan man ju förstå. Man Att demens kallas ibland för ” De anhörigas sjukdom ” kan man ju förstå. Man 

ser en vän, nära anhörig sakta tyna bort i sin demens sjukdom. Detta är en mycket hemsk känsla som ser en vän, nära anhörig sakta tyna bort i sin demens sjukdom. Detta är en mycket hemsk känsla som ser en vän, nära anhörig sakta tyna bort i sin demens sjukdom. Detta är en mycket hemsk känsla som 

de anhöriga oftast får brottas med.  Det dom anhöriga  oftast får gå igenom, att dom måste förstå vad de anhöriga oftast får brottas med.  Det dom anhöriga  oftast får gå igenom, att dom måste förstå vad de anhöriga oftast får brottas med.  Det dom anhöriga  oftast får gå igenom, att dom måste förstå vad 

som händer med sin anhörig  tex helheten av sjukdomsbilden som man får av läkaren vid bedöm-som händer med sin anhörig  tex helheten av sjukdomsbilden som man får av läkaren vid bedöm-som händer med sin anhörig  tex helheten av sjukdomsbilden som man får av läkaren vid bedöm-

ningen av Alzheimers. Man ska orka med och stötta och även finnas som stöd till den som drabbats ningen av Alzheimers. Man ska orka med och stötta och även finnas som stöd till den som drabbats ningen av Alzheimers. Man ska orka med och stötta och även finnas som stöd till den som drabbats 

av Alzheimers.av Alzheimers.av Alzheimers.   

En kamp för att komma tillbaka: En kamp för att komma tillbaka: En kamp för att komma tillbaka: En nära anhörig berättar följande. Oftast blir dom anhöriga till en En nära anhörig berättar följande. Oftast blir dom anhöriga till en En nära anhörig berättar följande. Oftast blir dom anhöriga till en 

som har Alzheimers väldigt arga på sjukdomen. Tex  Hur kunde detta hända min nära anhörig ?som har Alzheimers väldigt arga på sjukdomen. Tex  Hur kunde detta hända min nära anhörig ?som har Alzheimers väldigt arga på sjukdomen. Tex  Hur kunde detta hända min nära anhörig ?   

Det blir alltmer en vanlig fråga bland de anhöriga vars mamma eller pappa som fått diagnosen Alz-Det blir alltmer en vanlig fråga bland de anhöriga vars mamma eller pappa som fått diagnosen Alz-Det blir alltmer en vanlig fråga bland de anhöriga vars mamma eller pappa som fått diagnosen Alz-

heimers. Att sin nära anhörig ska dö i sin sjukdom, kommer oftast som en chock. Dom som har fått heimers. Att sin nära anhörig ska dö i sin sjukdom, kommer oftast som en chock. Dom som har fått heimers. Att sin nära anhörig ska dö i sin sjukdom, kommer oftast som en chock. Dom som har fått 

diagnosen Alzheimers blir oftast ängsliga att dom ska få vara ensamma och söker sig alltmer till dom diagnosen Alzheimers blir oftast ängsliga att dom ska få vara ensamma och söker sig alltmer till dom diagnosen Alzheimers blir oftast ängsliga att dom ska få vara ensamma och söker sig alltmer till dom 

anhöriga. En del får även ångestliknande symtom.anhöriga. En del får även ångestliknande symtom.anhöriga. En del får även ångestliknande symtom.   

Min egna uppfattning av Alzheimers : Min egna uppfattning av Alzheimers : Min egna uppfattning av Alzheimers : Det känns nästan som man drömmer en mardröm som man Det känns nästan som man drömmer en mardröm som man Det känns nästan som man drömmer en mardröm som man 

inte vaknar ifrån. Att ha känslan i inombords i kroppen, att någon man håller kär ska dö i sin sjuk-inte vaknar ifrån. Att ha känslan i inombords i kroppen, att någon man håller kär ska dö i sin sjuk-inte vaknar ifrån. Att ha känslan i inombords i kroppen, att någon man håller kär ska dö i sin sjuk-

dom. Givetvis så blir denna ryggsäck väldigt tung som man har på ryggen. Oroskänslan växer och blir dom. Givetvis så blir denna ryggsäck väldigt tung som man har på ryggen. Oroskänslan växer och blir dom. Givetvis så blir denna ryggsäck väldigt tung som man har på ryggen. Oroskänslan växer och blir 

alltmer påtaglig inombords. alltmer påtaglig inombords. alltmer påtaglig inombords.    

Vad kommer hända härnäst? Vad kommer hända härnäst? Vad kommer hända härnäst? Den frågan har jag ställt till mig själv många gånger. Och jag kommer Den frågan har jag ställt till mig själv många gånger. Och jag kommer Den frågan har jag ställt till mig själv många gånger. Och jag kommer 

fram till samma svar och slutsats. Man känner att man inte vet !!! Att som anhörig vill fördjupa sig i fram till samma svar och slutsats. Man känner att man inte vet !!! Att som anhörig vill fördjupa sig i fram till samma svar och slutsats. Man känner att man inte vet !!! Att som anhörig vill fördjupa sig i 

Alzheimers och läsa på fakta om det, är i regel rätt vanligt. På så sätt får man lite mer kunskap om Alzheimers och läsa på fakta om det, är i regel rätt vanligt. På så sätt får man lite mer kunskap om Alzheimers och läsa på fakta om det, är i regel rätt vanligt. På så sätt får man lite mer kunskap om 

själva sjukdomsförloppet. Man vill inte vakna upp och tänka, att snart lever inte tex min närstående. själva sjukdomsförloppet. Man vill inte vakna upp och tänka, att snart lever inte tex min närstående. själva sjukdomsförloppet. Man vill inte vakna upp och tänka, att snart lever inte tex min närstående. 

Man går med skuldkänslor att man inte räcker till. Men det är ju ingens fel att den som blivit drabbad Man går med skuldkänslor att man inte räcker till. Men det är ju ingens fel att den som blivit drabbad Man går med skuldkänslor att man inte räcker till. Men det är ju ingens fel att den som blivit drabbad 

gjort nåt fel. Det finns alltid stöd i stödgrupper kring Alzheimers och även läkaren som ställt diagno-gjort nåt fel. Det finns alltid stöd i stödgrupper kring Alzheimers och även läkaren som ställt diagno-gjort nåt fel. Det finns alltid stöd i stödgrupper kring Alzheimers och även läkaren som ställt diagno-

sen lyfter fram en bra lösning till närstående. sen lyfter fram en bra lösning till närstående. sen lyfter fram en bra lösning till närstående.    

Olika lösningar till de anhöriga som finns Olika lösningar till de anhöriga som finns Olika lösningar till de anhöriga som finns    

Avlösning: Avlösning: Avlösning: Avlösning till de anhöriga kan vara att det kommer hem en person så man kan ordna med Avlösning till de anhöriga kan vara att det kommer hem en person så man kan ordna med Avlösning till de anhöriga kan vara att det kommer hem en person så man kan ordna med 

olika ärenden som tex handla mat och ordna med saker man inte hinner med annars eftersom den olika ärenden som tex handla mat och ordna med saker man inte hinner med annars eftersom den olika ärenden som tex handla mat och ordna med saker man inte hinner med annars eftersom den 

som har den sortens demens tar mycket tid av den anhörige som hjälper till.  Man vänder sig till den som har den sortens demens tar mycket tid av den anhörige som hjälper till.  Man vänder sig till den som har den sortens demens tar mycket tid av den anhörige som hjälper till.  Man vänder sig till den 

kommun man bor i för att söka den hjälp som man behöver och det kan variera efter särskilt behov . kommun man bor i för att söka den hjälp som man behöver och det kan variera efter särskilt behov . kommun man bor i för att söka den hjälp som man behöver och det kan variera efter särskilt behov . 

Det är oftast en kostnadsfri avgift.Det är oftast en kostnadsfri avgift.Det är oftast en kostnadsfri avgift.   

Dagverksamhet: Dagverksamhet: Dagverksamhet: Att den som har demens kommer till en verksamhet där man träffar andra personer Att den som har demens kommer till en verksamhet där man träffar andra personer Att den som har demens kommer till en verksamhet där man träffar andra personer 

med demens, rent socialt blir man stimulerad genom att träffa andra människor. Man bygger upp ett med demens, rent socialt blir man stimulerad genom att träffa andra människor. Man bygger upp ett med demens, rent socialt blir man stimulerad genom att träffa andra människor. Man bygger upp ett 

helt nytt kontaktnät. Man kan få komma till verksamheten ett par gånger efter eget behov. Den an-helt nytt kontaktnät. Man kan få komma till verksamheten ett par gånger efter eget behov. Den an-helt nytt kontaktnät. Man kan få komma till verksamheten ett par gånger efter eget behov. Den an-

hörige får därmed lite avlastning i vardagen. hörige får därmed lite avlastning i vardagen. hörige får därmed lite avlastning i vardagen.    

Rådgivning och Stödgrupper: Rådgivning och Stödgrupper: Rådgivning och Stödgrupper: Det finns olika stödgrupper att ta hjälp av för att kunna få råd och stöd.Det finns olika stödgrupper att ta hjälp av för att kunna få råd och stöd.Det finns olika stödgrupper att ta hjälp av för att kunna få råd och stöd.   

Demens Sverige ,Anhörigas Riksförbund, Alzheimer Sverige; Föreningen för unga anhöriga, Telefon-Demens Sverige ,Anhörigas Riksförbund, Alzheimer Sverige; Föreningen för unga anhöriga, Telefon-Demens Sverige ,Anhörigas Riksförbund, Alzheimer Sverige; Föreningen för unga anhöriga, Telefon-

rådgivning 0485 rådgivning 0485 rådgivning 0485 ---   375 75 (Demensförbundet), Telefonrådgivning 020 375 75 (Demensförbundet), Telefonrådgivning 020 375 75 (Demensförbundet), Telefonrådgivning 020 ---   73 76 10 (Alzheimer Sverige)73 76 10 (Alzheimer Sverige)73 76 10 (Alzheimer Sverige)   

Andreas KonradssonAndreas KonradssonAndreas Konradsson---   MediagruppenMediagruppenMediagruppen   

Källa : Källa : Källa : https://www.hjarnfonden.se/dehttps://www.hjarnfonden.se/dehttps://www.hjarnfonden.se/de---anhorigasanhorigasanhorigas---sjukdom/#sjukdom/#sjukdom/#   

                                 https://seniorval.se/brahttps://seniorval.se/brahttps://seniorval.se/bra---attattatt---veta/stodveta/stodveta/stod---digdigdig---somsomsom---anhoriganhoriganhorig---vidvidvid---demenssjukdomdemenssjukdomdemenssjukdom   

https://www.hjarnfonden.se/de-anhorigas-sjukdom/


Sida 4 

Malin Falkenström somnar om 
 

Malin bor i en villa i Tranås. Hon stiger upp vid sexsnåret för att piggna till innan hon beger 
sig till jobbet som är det bästa som finns. Hennes arbetsområde i Wigénshuset är att jobba 
med legojobben mot fabriken och se till så att alla har ett meningsfullt arbete. 
Falkenström gillar vegetarisk kost men det ska vara måttligt. Om 
hon skulle märka av stress försöker hon andas, gå undan och 
slappna av. Hembränt är inget för Malin utan öl och vin behagar 
mest, främst öl, vin ger huvudvärk. Hon har en vuxen flicka och 
dessutom är hon mormor. Egen tid är riktigt viktigt både för henne 
och mannen hon delar sitt liv med. Fram till Covid-19 var Malin en 
aktiv sporttjej. Redskapsgymnastik, styrketräning och aerobics var 
det som stod på agendan. Nu är hon bara lat. Militärtjänstgöringen 
är något som hon drömde om i unga år men det blev aldrig något. 
Hon lyssnar gärna på kriminalare i lurarna som god avkoppling, och 
på tv ser hon helst Norska och Danska kriminalare. Bastu och bad är 
en återkommande bekvämlighet som hon uppskattar oerhört. Hon 
är gift med drömmannen sen många år. Mannen står för gourmet-
maten och Malin för husmanskosten. Hon tillägger att han är superb 
i köket. I bokhyllan vilar ett stort utbud av böcker som hon aldrig 
läser om, men tillägger att det är en fin möbel. Smultronstället har 
Malin belägen vid sjön Sommen. På frågan om hon gillar 91Karlsson 
eller Kronblom svarar hon direkt 91Karlsson. Te är inget hon serve-
rar, om det finns kaffe väljer hon självklart det. Falkenström går inte 
gärna in i skogen, så om hon vill ha svamp fixar hon det digitalt via 
Facebook. En gång gick hon vilse när hon var i skogen. Tyvärr var 
telefonsignalen för låg så hon hade inte möjlighet att göra sig sedd 
eller hörd, men det löste sig, hon är ju här. Dock tar hon en skogs-
promenad för att rasta sina hundar då och då. 
Historia och samhällsfrågor är något Falkenström bejakar. På se-
mestern passar hon på att umgås med nära och kära om hon inte 
latar sig. När det vankas tungt jobb är hon inte den slöa typen, nej 
hon gillar hårt kroppsarbete främst. Hon har två äldre syskon. Bro-
dern har hon kontakt med regelbundet, men systern figurerar inte i 
hennes liv. Eftersom Falkenström hatar att baka bullar väljer hon att grädda småkakor som 
ett roligare alternativ. Jakt och fiske är något hon inte anammar eftersom hon inte kan ta i 
fisken när hon väl fångat den. Malin poängterar att hennes far fiskade och jagade när han 
levde. Hon äter gärna vilt. 
Malin gillar inte friluftslivet så som hennes man hade önskat. Hänga läpp är inget för Fal-
kenström, självklart väljer hon ett leende när det som mest passar. Hon försöker alltid vara 
positiv och glad som ett väl avvägt motto. När Falkenström reser älskar hon hela Grekland. 
Malin är distanserad från hockey och fotboll. Hon var med på en match för ett tag sedan och 
somnade under tiden matchen pågick. Så mitt självklara råd är att hon bör hålla sig ifrån 
arenorna. 
 
 
 
Joakim Becker 



Odödlighet eller djur som 
lever för alltid  
Att vi människor åldras är ju ingen direkt chockerande nyhet och kosmetiska företag försök 

att få våra ansikten att leva för evigt har enligt mina observationer haft tvivelaktig effekt. 

Önskan efter evigt liv har genomsyrat konst sedan urminnes tider, ofta med dyra uppoffring-

ar. Gryningens gudinna Eos bedjande inför Zeus att hennes älskare Tithonos skulle skänkas 

evigt liv vilket han även gavs. Åren gick, men Eos misstag visade att hon förknippade evigt liv 

med evig ungdom. Tithonos åldrades till den grad att han till slut förvandlades till en cikada, 

evigt längtandes efter döden. Även i senare verk som bland annat Wagners opera om den 

Flygande Holländaren och Jonathan Swifts Gullivers Resor ses odödligheten som ett evigt 

straff.  

Många mytologiska varelser och rollfigurer är odödliga med en dödlig svaghet – en så kallad 

akilleshäl. Akilles var en grekisk gud vars mor Thetis doppade i floden Styx. Alla de delar av 

hans kropp som doppades blev osårbara, förutom just hälen som modern höll i. En annan 

traditionell varelse med en sådan svaghet är vampyren som kan besegras med träpålar, vit-

lök, solljus och så vidare.  

Vår levnadsstandard har sen dess ökat markant vilket bland annat märks på medelåldern. 

Sedan 2019 håller Japanskan Tane Kanaka rekordet för världens äldsta levande människa vid 

118 års ålder. Under början av 70-talet hade Sverige högst medellivslängd i hela världen men 

efter det passerades vi av Island och Japan. Sverige har sen dess haft en liten ökning jämfört 

med andra länder, idag ligger den på 84,3 för svenskor och 80,6 för svenskar. Enligt progno-

ser innan covid-19 bröt ut förväntades den öka till 89,1 respektive 86,7 till 2060 men på grund 

av pandemin kan man inte längre vara lika säker.   

Den allra längsta åldern en människa ska kunna leva anses vara mellan 120 och 150 år. Efter 

detta kommer inte kroppen klara av att återhämta sig från olika stressmoment eller skador 

men forskare tror att utvecklas det ett sätt att förbättra kroppens uthållighet kan vi leva 

längre – men det säger inget om livskvalité. Frågan skapar även kontrovers då forskare ifrå-

gasätter även hur mycket det skulle kosta i tid, resurser, medicin och allmänt i samhället. 

Många oroar sig även för överbefolkning på planeten. 

I naturen förekommer det vissa arter som anses kunna leva för alltid i rätt miljö. De är alltså 

inte omöjliga att döda men de undviker bland annat att åldras. Humrar kan ses som ett så-

dant exempel. Vuxna humrar kan bilda ett enzym, telomeras, vilket används för att reparera 

telomererna, kromosomens skydd. Nobelpriset i fysiologi och medicin gick 2009 till en grupp 

forskare som upptäckt hur just dessa två skyddar arvsmassan. Hos oss människor förkortas 

nämligen telomererna ju efter att vi åldras och det enda sättet att förhindra detta är med 

hjälp av telomeras. 

 I Afrika finns ett annat djur som även det är intressant för forskningen, nämligen kalråttan. 

Sida 5 



Sida 6 

Dessa små gnagare lever i underjordiska tunnlar och är eusociala, det vill säga har en lik-

nande social uppbyggnad som bin eller myror. De kan även springa lika snabbt bakåt som 

framåt, överleva 18 minuter utan syre, känner inte vissa typer av smärta, vilket är rätt impo-

nerande det med - men den mest intressanta delen av deras biologi är att de knappt åldras. 

En kalråtta kan leva upp till 32 år vilket gör den till världens längst levande gnagare. Risken 

att en kalråtta ska dö ökar inte heller med åldern, jämför med människor där risken att dö 

dubblas var åttonde år efter 30. Ingen vet egentligen varför kalråttor kan leva så länge men 

det tros bero på deras matsmältning som sänks vid svåra tider. Kalråttor är även motstånds-

kraftiga mot cancer men varför och hur är forskare oense om.  

Nässeldjuret turritopsis dohrnii använder sig däremot av en annan metod, nämligen att 

återgå till ett tidigare utvecklingsstadie. Nässeldjur går igenom tre steg i utvecklingen där de 

under första stadiet liknar en larv, sedan en polyp på havsbottnen för att till sist bli en manet 

fri i vattnet. Just turritopsis dohrnii kan vid stress eller opassande miljöer gå tillbaka till larv-

stadiet. Man kan likna det vid en fjäril som går tillbaka till kokong, eller en höna som går till-

baka till att vara ett ägg. Ett annat nässeldjur som kan leva länge är hydran, som är döpt efter 

sin förmåga att återhämta sig från skador eller bli en helt ny hydra.  

Andra djur kan leva länge genom att helt enkelt vara så motståndskraftiga att ingenting dö-

dar dem. Björndjur är små djur (små som i 0,1 till 1,2 mm) som oftast finns i vattnet men kan 

överleva nästan överallt, bland annat: Antarktis, i vulkaner, djuphavet ett varför inte i rym-

den.  För att överleva i kyliga miljöer kan de torka sig själva och på det sättet överleva miljöer 

i ned till absoluta nollpunkten vid minus 273 Celsius. Genom att gå in i dvalan åldras de inte 

heller. Rekordet är nio år i dvala men eftersom de rostar på grund av syret skulle de antaglig-

en kunna leva längre i en syrefri atmosfär. 

 

Emelie B. 

 

Källor: 
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2019/3/worlds-oldest-person-confirmed-as-116
-year-old-kane-tanaka-from-japan 
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_immortality 
https://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-
immortality.html?src=me&ref=general 
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/jellyfish-life-cycle 
https://www.livescience.com/human-life-span-limit-150-found.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cnidaria 
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/ 
https://www.sciencemag.org/news/2018/01/naked-mole-rats-defy-biological-law-aging 

https://www.guinnessworldrecords.com/news/2019/3/worlds-oldest-person-confirmed-as-116-year-old-kane-tanaka-from-japan
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2019/3/worlds-oldest-person-confirmed-as-116-year-old-kane-tanaka-from-japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_immortality#Bacteria_and_some_yeast
https://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?src=me&ref=general
https://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secret-of-immortality.html?src=me&ref=general
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/jellyfish-life-cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Cnidaria
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/
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Daniel ”Don Juan” Stadling 
 

Jag funderade ett tag innan jag bestämde mig för att intervjua Daniel. Jag tänkte att han är 
ett perfekt pronomen att involvera i min text. Jag klurade på trevliga och samtidigt lite roliga 
frågeställningar. På grund av att jag har turen att känna honom var det en inte alltför be-
tungande uppgift. 
 
Daniel är en skojfrisk ung man som bor i Motala och han stiger upp kvart i sex varje vardag 
för att sedan bila till jobbet i Tranås. Han är handledare för industri och mediagruppen. 
Varför han valde att sedan tjugohundra tio jobba inom området ska jag inte låta vara osagt. 
Nej, han tycker att det kändes riktigt lockande. 
På frågan vilket öl han föredrar lockar jag honom till ett pillemariskt leende och han svarar 
att Falcon är ett gott val och tillägger att husmanskost är något han föredrar. 
Han bor i en renoverad villa och han hämtar kraft genom att botanisera i trädgården. 
I ungdomsdagarna låg fotbollen honom varmt om hjärtat, Daniel var en brytningssäker mitt-
back. I dag kan han medge att han saknar föreningssporten. 
Han kan verka diplomatisk när han svarar på frågan om han druckit hembränt vid något mo-
get tillfälle. Hans svar på detta är att han inte minns. 
Bad och mys med barnen är en stor trivselfaktor samtidigt som han spanar in brudar på 
playan. 

Det har kommit till min kännedom att Stadling skriver poesi 
och det är något han skulle vilja utveckla. Den motorsport 
han brinner mest för är speedway och alternativa sporter som 
fiske, hockey och fotboll är inget han backar för. Och så har 
han en fetisch att kolla på försvarets hemliga rum. Någon 
tanke på att byta jobb finns inte. Och Palmemordet läser han 
allt om, även kalla kriget. På Tv ser han allt ifrån hockey till 
antikrundan. Bio väntar han att gå på tills han har funnit den 
rätta kvinnan. I bokhyllan har han mycket historia och böcker 
om djur och natur. En kvinna många killar drömmer om är 
Samantha Fox, så även Stadling, men träffar han rätt får nå-
gon annan hans uppmärksamhet. I plugget var han ingen 
mönsterelev och i det militära var han riktigt uppkäftig, men 
gjorde ändå som han blev beordrad. Daniel är inte rädd för att 

ta i, man kan till och med säga att han föredrar tungt kroppsarbete framförallt. 
Till Mantorptravet är det bara ett stenkast, men han går aldrig eller ytterst sällan dit. Dock 
kan han spela kontinuerligt på V-75 och det kan bli några tipsrader under vinterhalvåret då 
engelska ligan pågår. Om han måste ut i världen föredrar han Grekland och en trevlig cam-
ping i Svenska fjället. Stadlings smultronställe har han i en stuga i Ångermanland. Där känns 
allt toppen. Han gillar både svamp och jakt och fiske. Drycken ska vara kaffe, helst svart och 
rivet. Och eftersom han är norrlänning känner han sig precis lika stark som en full-god 
svensk viking. 
Både hamburgare och korv tack! Jag blev lite snopen på svaret men Stadling gillar bikini bäst. 
Kopparslagare i huvudet är något han föraktar däremot gillar han fjärilar i magen. Åsa Nisse 
är en figur han gillar. Och mottot är att alltid vara positiv, något jag tycker han lyckats väl 
med. 
 
 
Joakim Becker 
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           John Liljenberg håller sig uppdaterad 
 
John bor i en lägenhet i Tranås med sambon och två barn. Boendet fungerar även som smult-
ronstället. Han stiger upp redan vid sextiden för att göra sig redo för jobbet där han handle-
der skribenterna i Mediagruppen med variation. Han älskar sitt jobb i Wigénslokalerna. 
Vegetarisk kost är något han anammar. Liljenberg föredrar vegetarisk lasagne med rikliga 
mängder béchamelsås. Han gillar även champinjoner och kantareller, men plockar dem 
ogärna. Liljenberg gillar fysisk träning, vilket vi inte kan blunda för. Han tränar hemma. Om 
han plötsligt känner av stress, då tränar han eller tar en promenad för att mildra omständig-
heterna. John kopplar även av genom att pumpa biceps och andra synliga muskler. Oftast är 
det John som ser till att familjen har något att spisa. Han är inte brydd över motorsport däre-
mot kan han intressera sig av olika former av fitness. John är en kaffedrinkare. Det kan bli en 
kanna om dagen. Ibland kan han även unna sig en kopp te, men mer sällan. Om det vankas 
bak förhåller han sig till mindre kakor. 
Liljenberg behöver inte mycket egentid, men om det skulle ske då tränar han. 

Det var längesedan han berusade sig med hembränt. I 
dagsläget håller han sig bara till öl och absolut inte vin. 
Militärtjänstgöringen skulle han i dagsläget vilja göra 
men under värnplikten absolut inte. John gillar hårt 
kroppsarbete och slöa kan också vara skönt. 
Helst läser John skräck eller kriminalare. Samma tema 
gäller i tv fåtöljen. I bokhyllan vilar mängder av littera-
tur som han kan läsa om då och då. John gillar historia 
och kan även bläddra i tidskriften ”Illustrerad veten-
skap”. Olika samhällsfrågor kan också hålla honom 
uppdaterad. Han föredrar Kalle anka framför latmas-
ken Kronblom och Tintin i stället för Lucky Luke. John 
är positiv till friluftslivet, han gillar att meta. Vid njut-
ning gillar han reggae, punk och en del rockmusik. 
IKEA möbler ger honom riklig tillfredställelse när det 
är färdig skruvat. Island är sedan länge ett intressant 

resmål. Om Liljenberg får välja så tycker han att man kommer långt med ett brett leende. 
Och det är trevligare än att hänga läpp. Att mixtra med datorer och andra elektriska grunkor 
är alltid lika roligt och att inte göra saker svåra i onödan är ett fullt begripligt motto. 
 
 
 
Joakim Becker 
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RAFT. Den Eviga Oceanen 
Vi pratar om den global uppvärmingen hela tiden. 

Ett problem vi måste lösa hellre förr än sen och 

hur det kan få vår havsnivå att stiga med ett antal 

meter, som på egen hand kan bli en humanitär 

katastrof. Men vad om, i teorin, det inte fanns nå-

gon gräns för hur mycket havsnivån kan stiga? 

Om hela vår planet kan översvämmas så städer, 

länder och hela kontinenter bara upphör att exi-

stera? Det är scenariot man har att göra med i 

RAFT. 

I början av spelet har man verkligen inte mycket. En enkel flotta gjord av drivved och plast 

på cirka 4 kvadratmeter, och en enkel plastkrok och rep för att samla ihop skrot som flyter 

med strömmarna. En persons skrot är an annans skatt sägs det ju, i det här fallet kan någon-

ting så enkelt som drivved eller flytande plastbitar vara skillnaden på liv eller död. Ovanpå 

det så är mat och vatten en evig bristfara på dessa ändlösa vidder. Saltvatten kan renas vis-

serligen och på havet kan man fiska. Men alla verktyg man bygger tål inte hur många påfrest-

ningar som helst. 

Andra gånger så kan det man behöver finnas un-

der vattenytan, oftast i grunda områden som ko-

rallrev nära öar man stöter på. Allting flyter ju 

inte. Metallskrot, lera, sand och mineraler är 

några av sakerna man får leta efter. Men din 

flotta lockar hajar, och många varianter på liv på 

och under ytan kan bli ett problem. Listighet 

och strategi är nyckeln vare sig om man spelar 

ensam eller i en mindre grupp.  

Din flotte är ditt hem, hopp och framtid i ett. Så man 

måste bevaka den. Om du ska lämna flotten för att 

utforska en ö eller simma under ytan, se till att flot-

ten stannar där den är. Ett ankare kan vara en bra 

idé. Men hajarna vet att flotten är din enda chans, så 

var redo att skydda den. För att överleva den tid som 

krävs, får man bygga ut flotten från en enkel platt-

form till en stad på vattnet. För detta ändamål så är 

din fantasi den enda begränsningen.  

Navigations kommer att vara nyckeln i det långa loppet. En enkel radiomottagare kan gen 

möjligheten att spåra upp större platser som fortfarande är på torra land. Det betyder resur-

ser, ny teknik och kanske folk som kan berätta mer om hur världen gick under (vatten).  
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Till en början så kommer din mat vara allt 

från grillade potatisar som flyter i gamla la-

gertunnor, till vattenmeloner och kokosnötter 

från små öar som driver förbi. Men med rätt 

utrustning (och tillräckligt med plats på din 

skrotflotte) så kan man kanske tillaga någon-

ting mer smakrikt. Från en hälsosam laxsallad 

till en stuvning från svamp och hajkött. Se 

bara till att du hittar receptet någonstans. 

I det långa loppet så kommer jakten på mera sällsynta resurser ta över. Men då får man ut-

forska stora platser och öar som fortfarande står på torra land. Men den lokala faunan gillar 

oftast inte inkräktare. Rätt vapen, utrustning och ordentligen planering kan behövas. Men 

om man tar det försiktigt så kan man hitta det man behöver, och kanske lära mer om kata-

strofen som har inträffat. Man sätter hela tiden livet på spel, så det kan vara en bra idé att ta 

allt som inte är ner spikat. Allt man hittar har ett användningsområde. Men måste bara ha 

tålamodet att lista ut den.  

Från tropiska öar till riktiga ödemarker så 

är havet fortfarande ditt hem. Öarna har 

begränsade resurser så att stanna är inte ett 

alternativ. Din flotte är din enda chans 

men man kan bygga upp den till ett riktigt 

flytande fort eventuellt. Från biodlingar till 

rinnande vatten, man kan bygga allt med 

rätt planering. Hur länga kan du hålla ditt 

hem flytande? Kommer du att vara styrman 

på en flytande oas på haven, eller kommer 

du att sjuka under vågorna som så många som kom före? Eller kommer du att upptäcka vad 

det var som hände med miljoner personer som överlevde den ursprungliga katastrofen? Låt 

vågorna visa vägen och följ spåren till där svaren finns på dessa eviga oceaner. Lycka till.  

Ulrik Hallefjord 
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Lisbeth Ahl Bjurström 
 
Tänkte att jag skulle porträttera Lisbeth i ett försök att lära känna henne lite mer ingående. 
Det skulle te sig obegripligt bra att formulera fram frågeställningar med tanke på att vi aldrig 
tidigare samverkat rent enhetligt. Dock har vi språkat lite enkelt kring vegetarisk kost och 
det kan gott och väl räcka som en bra kompass. 
Denna Boxholms kvinna har bott i Tranås sedan 
1999 och är en fena på Streetdance och andra avan-
cerade dansstilar där taktkänsla och rytm är något 
hon anammar. 
I sin villa ligger hon och drar sig till 06.30 innan hon 
stiger upp och gör de sedvanliga bestyren innan hon 
beger sig av till jobbet där hon har förmåga att skapa 
en meningsfullhet för alla och även för sig själv. Hon 
medger att hon även har förmåga att se den enskil-
des behov och handla därefter. 
Bjurström äter helst vegetariskt. När det är som bäst 
unnar hon sig wokade nudlar och grönsaker. Klib-
bigt ska det vara. Trots att hon tidigare levde i Box-
holm har hon varken förr eller senare förtärt hem-
bränt utan förhåller sig i dagsläget mer till de lagliga 
dryckerna. Hon väljer en riktigt fin vegoburgare 
framför vegokorv. När hon drar igång det eventuella 
baket blir det oftast småkakor. Och hon är inte på 
något vis överdriven vad det gäller svamp. Det ska 
vara måttligt. Om det mot all förmodan skulle visa 
sig att hon är stresskänslig ger hon sig ut på en lång 
promenad för att dämpa åkomman. 
Lisbeth är varken en fotboll eller hockeytjej, men hon tränar funktionell styrketräning tre 
dagar i veckan. Hon har dock lirat fotboll i många år, men slutade när hon kom med upp i 
damlaget för att det kom alldeles för mycket folk för att se på. 
Under semestervistelsen vill hon varva ner och inte passa tider och helst av allt ta ett dopp i 
någon sjö, fast utan bikini då diverse komplikationer kan befaras uppstå, så hon håller sin 
baddräkt trogen. Malexander ligger Bjurström varmt om hjärtat., ett smultronställe hon årli-
gen återkommer till och platsen hon mycket gärna skulle rota sig i om tillfälle ges. Eftersom 
Lisbeth är flygrädd semestrar hon oavkortat i Sverige, Öland är ett återkommande resmål, 
men hon gillar även det norrländska friluftslivet. Dit åker hon gärna för att fjällvandra fast 
utan snö. Om kvinnor hade värnplikt idag och om hon hade åldern inne skulle hon mer än 
gärna göra ett och annat avtryck på något militärt regemente i Sverige. Hon skulle även vilja 
delta i Mästarnas mästare eller varför inte Gladiatorerna?! Lisbeth är inte på något sätt slö 
hon kan till och med ge sig hän åt riktigt kraftfullt kroppsarbete.  
Hon gillar inte Kronblom. Han är alldeles för lat. 
Trots att hon delar mycket gemensamt med familjen finns det även utrymme för egen tid. 
Kopplar av gör Bjurström genom att promenera medan hon lyssnar på något dokumentärt i 
lurarna. 
Några alternativa intressen finns inte. Motorsport eller fart och höjd betvivlar hon. 
Teet väljer hon bort, men backar inte för en kopp kaffe då och då. 
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Hon lever med sin drömman trots att han inte är ”drömmig” på alla plan. Ingen är perfekt, 
menar hon. Under skoltiden var hon hellre en mönsterelev framför den där busen. 
Lisbeth har aldrig läst poesi, men unnar sig gärna en kriminalare eller thriller då och då. Det 
gäller även i den bekväma TV- fåtöljen. Böckerna som bör stå i bokhyllan ligger samlade i 
den ålderdomliga kökssoffan som ett gott alternativ. Hon är måttligt intresserad av samhälls-
frågor och tillägger att hon är engagerad i olika humana hjälporganisationer som ”Friends”, 
”Håll Sverige rent” och ”Barncancerfonden” samt ”Fadderbarnen”. Historia skräms hon av. 
Här och nu ska det vara. Hon har en lillebror och det gör hon inget större väsen kring. 
IKEA möbler skruvar hon enkelt ihop bara hon har tid och om det finns utrymme för ett glas 
vin. Mottot att vara ärlig är inget för henne främmande adjektiv. 
Om Lisbeth är tvungen att hänga läpp gör hon det där hemma eftersom wigéns lokalerna 
kan få vem som att le. 
 
Joakim Becker 
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Dyson Sphere ProgramDyson Sphere ProgramDyson Sphere Program   
 

 

Vad är en Dysonsfär? En Dysonsfär en teoretisk megakonstruktion som är byggd runt en sol 

för att fånga upp all energi som himlakroppen ger ut. Om en civilisation någonsin lyckades 

bygga en sådan maskin så skulle deras energibegär vara bemötta praktiskt taget för alltid. 

Det finns inga exakta nummer eftersom en sådan mastodont inte har byggts utav människor 

än, men forskare har luskat ut att en Dysonsfär som bara var en fjärdedel klar skulle kunna 

generera tillräckligt med ström för att möta Jordens årliga behov EN MILJON gånger i se-

kunden. Men hur skulle man kunna bygga en sådan maskin? 

 

I Dyson Sphere Program så är ditt mål att göra just det. När du startar spelet så landar du, en 

ensam robot, på en planet där du är den enda varelsen. Genom att bygga gruvor som gräver 

upp resurser som järn, koppar, sten, och kol så kan du börja jobba emot din alldeles egna 

Dysonsfär! Som du kanske gissat så är detta en ganska klurig sak att klara av, men med lite 

finurlighet och planering så kommer du lyckas.  

 

Spelet handlar i sin grund om att bygga upp produktionslinjer som skapar nyare och mer 

avancerade komponenter och maskiner som i sin tur gör det lättare för dig att avklara ditt 

mål. Men detta kan du inte göra med bara en planet. Till slut så kommer du märka att de 

resurser du behöver inte finns naturligt på din planet, och du kan inte skapa dem snabbt nog 

för att bemöta dina maskiners behov. För att lösa detta så får du titta emot skyn och besöka 

nya planeter, och även nya stjärnsystem!  

 

Dyson Sphere Program är ett spel som man kan sänka en enorm mängd tid i. Det sätter sig 

på hjärnan, och även när du inte spelar så kan dina tankar ibland glida iväg och börja fun-

dera på hur du kan göra dina produktionslinjer mer effektiva. Denna prestation blir ännu 

mer imponerande när man hör att spelet fortfarande är i så kallad ”Early Access”, det utveck-

las fortfarande och blir uppdaterat regelbundet med nya maskiner, resurser, komponenter, 

och andra prylar! Youthcat Studios, utvecklarna utav Dyson Sphere Program, är en liten stu-

dio från Kina som har lyckats med något som inte många större och mer finansierade studior 

har klarat av: tagit en genre av spel och förbättrat det på nästan alla möjliga vis. En mycket 

värdig prestation som bara kommer bli bättre och bättre allt eftersom nya funktioner blir 

tillagda.  

 

Viktor  
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Camilla Josefsson sadlar om 
 
 

Camilla bor på en hästgård, med alla möjliga djur, i Juditsmålen strax utanför Tranås. 
Om vardagarna stiger hon upp i gryningen och trots att hon är morgontrött lyckas hon släppa ut 
sina kärt förväntansfulla djur. Camilla är ingen svampkännare så hon bryr sig inte om den popu-
lära kantarellen. Lingon och andra bär gillar hon rikligt. Hon kopplar gärna av med ett glas vin. 
Aldrig öl eller hembränt, det var längesedan hon förtärde hembränt så det skippar hon i dagslä-
get. 
Som stödassistent gillar hon uppgiften att se till så att alla 
har något att göra. Under semestern renoverade hon sin 
trappa och tog en tur med husbilen. 
Vegetarisk kost är inget hon anammar, är lite dålig på att 
tillreda den. Däremot älskar hon fisk. Trots att Josefsson 
inte är en aktiv idrottskvinna gillar hon hästsport. 
Sitt smultronställe har hon i Falsterbo där hon föredrar ett 
väl avvägt dopp i sin favorit bikini och det ges även ut-
rymme för en filosofisk strandpromenad. 2001 brände Jo-
sefsson ut sig, efter det traumat har hon lärt sig att man 
inte dör om uppgiften inte hinns med. Så när hon i dagslä-
get kopplar av gör hon det gärna med en ljudbok i sängen 
eller på hästryggen. Hon läser inte som hon gjorde när hon 
var ung, skulle vilja, men lyssnar hellre på någon ljudbok. 
Och det blir varken kriminalare eller skräck. Just nu läser hon ”Sagan om isfolket” som handlar 
om häxeri och annat onaturligt. På tv ser hon helst serier annars blir det inte så mycket tv tit-
tande i kvällsfåtöljen. I skolan var hon ingen buse inte heller någon mönsterelev. Hon var alltjämt 
blyg och tillbakadragen vilket skulle synas på betygen som hon läste upp på Komvux. Josefsson är 
inte på något vis slö, hon föredrar allt som bäst hårt kroppsarbete. Motorsport är inget för henne 
intressant evenemang. Hade hon haft åldern inne hade militärtjänstgöring varit aktuellt. Te är 
inget hon väljer framför kaffe. Camilla är gift och hon förmodar att han är drömmannen. Kron-
blom är för lat och hans fruga är för elak så hon väljer hellre Åsa Nisse. Jakt och fiske är inget som 
intresserar men hon är gärna ute i skogen som ett alternativ till friluftslivet. Om hon skulle 
skruva ihop IKEA möbler gör hon det för att det är kul. Hon hänger inte läpp, att le är något hon 
föredrar. Vid ett eventuellt bak blir det småkakor. En bror och äldre syster figurerar i hennes liv. 
Om det skulle vara aktuellt att byta bostad skulle hon gärna leva vid medelhavet. Att ha sitt ar-
bete på Wigéns tycker hon är riktigt trevligt. Historia är inget främmande ämne, inte heller sam-
hällsfrågor. Hon har fyra barn, två vuxna varav en bor på Rhodos, och två mindre barn. 
Josefsson släktforskar och upptäckte att hon är släkt med den framlidne filmaren Ingmar Berg-
man. Och vem vet vad denna upptäckt understryker, kanske sadlar hon om … 
 
 
Joakim Becker 
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Aum Shinrikyo, ”sanningens lära” 
Den sjätte juli 2018 avrättades den japanske terroristen Shoko Asahara och sex tidigare med-

lemmar i hans domedagssekt via hängning, deras mest kända dåd är saringasattacken i To-

kyo 1995. Asahara som egentligen hette Chizou Matsumoto föddes i den södra prefekturen 

Kumamoto år 1955. Medfödd starr gjorde honom helt blind på vänstra ögat och nära inpå 

blind på det högra. Föräldrarna var fattiga tillverkare av tatamimattor och eftersom sonen 

inte kunde fortsätta med familjens yrke skickades han vid sex års ålder iväg till en internat-

skola för blinda barn. Som ett av de få barnen i skolan som inte var helt blint utnyttjade han 

det för mobbing och utpressning. Efter att ha gått ut skolan ansökte Matsumoto till att stu-

dera politik på Tokyos universitet men klarade inte av intagningsprovet. Istället började han 

studera som akupunktör, vilket är ett traditionellt yrke för blinda i Japan. I slutet av sjuttio-

talet gifte han sig med Tomoko Ishii, en fyra år yngre kvinna han hade gjort gravid och öpp-

nade en egen akupunkturpraktik. Efter ett tags lönsamhet startades ännu en praktik, denna 

gång för traditionell kinesisk medicin. Det som skulle förändra honom för evigt var då poli-

sen arresterade honom för att ha sålt obeprövade läkemedel 1982. Straffet blev en kort visit i 

fängelset, böter på 200 000 yen samt beslagtagen licens men det var en småsak mot förned-

ringen. Skammen över att praktiken gick i konkurs isolerade familjen som endast lämnade 

hemmet för det allra viktigaste. Under isolationen fördjupade Matsumoto sitt intresse av 

olika religioner, med mycket inslag av kinesisk astrologi och kristna esoteriska läror.  

Träffade Dalai Lama 

1984 lade Asahara sitt förflutna bakom sig för att starta Aum Inc., en liten yogaskola i Tokyo. 

Till en början var den inte religiöst inriktad utan mest fokuserad på att lära sig mentala kraf-

ter genom yoga, men med tiden engagerade Matsumoto sig än mer i religion. De kommande 

åren gjorde han flertalet pilgrimsfärder i hopp om att en guru skulle godkänna hans yogalä-

ror. I Japans bergskedjor påstods det att han mött eremiter som varnat honom för den kom-

mande undergången och när han året efter hörde samma sak från visa män i Indien cemen-

terades det som skulle bli kärnan inom Aum – Undergången. Under en av dessa resor 

träffade han den dåvarande Dalai Lama personligen och påstod sedan att han utdelats ett 

heligt uppdrag, nämligen att sprida ”sann buddhism” i Japan. 1986 startades Aum Shinsen no 

Kai, en munkorder där följarna lämnade sina liv för ett asketiskt liv på landsbygden. I sina 

mässor berättade Matsumoto om den kommande undergången som kunde stoppas om Aum 

samlade ihop till trettio tusen präster runt om i världen. Året efter återvände han från sina 

pilgrimsfärder och bytte namn till Shoko, som kan översättas som en gåva av rökelse. Efter-

namnet byttes till ett mer aristokratiskt för att ta avstånd från det mer alldagliga underklass-

namnet Matsumoto. Men när han öppnade ett kollektiv på Mt. Fuji två år ändrades synen på 

hur undergången skulle stoppas. Istället för att frälsa hela världen var det nu de utvalda som 

skulle överleva, efter att ha blivit välsignade av Asahara själv. Tiden för gurus var inne. På 

nyår 1946 hörde de flesta japaner kejsare Hirohitos röst för först gången. Inte bara medde-

lade kejsaren att Japan villkorslöst kapitulerat inför USA utan han erkände sig även som en 

dödlig människa. Traditionellt ansågs kejsarna vara besläktade med kami, shintobuddhism-

ens benämning på skyddsandar som ofta var heliga eller gudalika. Under amerikanska ocku-
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pationen förlorade shinto sin status som statsreligion samtidigt som tusen kristna mission-

ärer togs in i landet. Enligt den amerikanske forskaren D. Mertraux orsakade detta tillsam-

mans med Japans ekonomiska framgång under sjuttiotalet ett ”religiöst vakuum” i landet då 

den nya generationen, shinjinrui, kände sig spirituellt vilsna. Under åttiotalet skedde en ex-

plosionsartad spridning av religiösa samfund, så kallade shinshukyo. Dessa blandade fritt 

olika tro tillsammans med new age, superkrafter och sökande efter upplysning. Under sin tid 

som akupunktör hade Asahara varit del av en liknande rörelse kallad Agonshu som använde 

sig utav media för att nå en yngre målgrupp. När japanska staten 1989 godkände Aum som 

trossamfund berättigat för skattelättnader användes detta för en ambitiös PR-kampanj. God-

kännandet skyddade även Aum från statlig inblandning – så länge de följde lagen och lät 

medlemmar komma och gå som de ville… 

Karismatisk ledare i massmedia 

Asahara själv framträdde flitigt på tv och tidningar där han benämnde sig själv som detta se-

kels frälsare. Sekten spreds snabbt internationellt tack vare gruppens satsning på mässor in-

för 15 000 på ett ryskt sportstadium. I Japan användes ny media som t.ex. mangaserier. Grup-

pen publicerade bland annat en manga kallad Metsubo-no Hi som handlade om tredje 

världskriget. Handlingen utpekade symboliskt västvärlden som ett tecken på materialistisk 

dekadens och brist på andlighet vilket slutar i att USA attackerar Japan med atombomber. 

Även om många medlemmar var medelklass eller bara rebelliska ungdomar var främsta mål-

gruppen unga, välutbildade japaner. Samtidigt som hysterin över Y2K-buggen spred oro för 

undergång världen över passade dessa historier perfekt in i vissas världsbild. Hideo Murai var 

en av dessa lovande ungdomar. Efter att ha studerat astrofysik på det prestigösa universitetet 

i Osaka fick han ett välbetalt arbete på Kobe Steel, men två år senare började kollegorna 

märka av beteendeförändringar. Plötsligt började han om hur svävning och telepati kunde 

göras möjligt och efter ett tag valde han att lämna sitt arbete för att ägna sig åt sitt ”nya spiri-

tuella liv” trots föräldrarnas försök till övertalning. Som en av toppforskarna i Aum ville han 

framställa sätt att sprida Asaharas idéer. De analyserade hans unika blod och hjärnvågor för 

att få fram de teknologier som skulle rädda mänskligheten från undergång. Förutom att ha 

anlitat forskare och experter från bland annat IBM, Toshiba och Hitachi så nådde Aums in-

flytande även in i samhället där de hade medlemmar inom både byråkratin, massmedia och 

militären. Allt from domare, programledare på nationell tv till ett hundratal veteraner som 

läckte hemligstämplad information till sekten. Informationen gjorde att medlemmar kunde 

bryta sig in i en av Mitsubishis lokaler för att komma åt ritningar för vapen, lasersikten och 

för att berika uranium. Själva riterna inom Aum blev med tiden bisarrare, bland annat fick 

noviser dricka guruns blod som med sitt speciella DNA påstods rena själen. Inom klassisk 

zenbuddhism kretsar en tro liknande katarsis, dvs. att dålig karma kan drivas från kroppen 

via kroppsaga, vilket Aum inte skydde. När Asaharas fru tvekade inför att fördjupa sin tro 

straffades hon först med 50 käpprapp för att sedan tvings in i sju veckors beckmörk isolation. 

1988 panikslogs ledningen då medlemmen Terayuki Majima drunknade under en övning 

men Asahara invände att de skapat problemet själva och därmed skulle lösa problemet själva 

för att undvika ytterligare problem. Då ingen motsade gurun brändes kropp som gudaoffer 

på ett altar. Hans aska spreds senare över en sjö.  
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Men då världen vet vad tre vet dröjde det inte länge innan vittnena kände sig tvungna att 

lätta hjärtat. Sanae Ouchi tydde sig till sin bror men ångrade sig genast och bad om förlå-

telse hos Asahara, som påstods kunna läsa tankar. Majimas bästa vän Shuji Taguchi var inte 

lika lättövertalad och i februari 1989 bestämde han sig att lämna Aum. Asahara som blev 

oroad skickade sina rådgivare, däribland Sanaes bror Toshihiro, för att förhöra honom. 

Taguchi hängdes från en container men när han ändå insisterade på att lämna kollektivet 

ströp de honom med ett rep. För att urskulda sig predikade Asahara om Phowa, ett buddh-

istiskt koncept där en individs medvetande förflyttas till en annans. Genom morden skulle 

offret frias från sin dåliga karma och därmed kunna återfödas, något de försökte använda 

som försvar i rätten. Toshihiro berättade sedan att hemligheterna tillsammans med det kall-

blodiga mordet stärkte banden bland gärningsmännen, som var säkra på att någon skulle 

säga till ifall det gick för långt. Under sent åttiotal började det knaka i fogarna för gruppen. 

Aum växte snabbt och hade 1989 omkring fyra tusen medlemmar varav 390 var munkar el-

ler nunnor. Den snabba tillväxten förde med sig tvister med anhöriga som misstänkte att 

munkorden i själva verket var en sekt. Många medlemmar var minderåriga som uppmanats 

överlåta sina tillgångar till styrelsen och bryta kontakten med omvärlden vilket bekymrade 

deras familjer. Trots oron fortsatte tillväxten, även politiskt. Redan i skolan för de blinda 

hade Asahara uttryckt önskan om att bli premiärminister men förlorade alltid omröstning-

arna till elevrådet eftersom de andra barnen var rädda för honom. Innan decennieskiftet 

startade Asahara sitt egna politiska parti Aum Shinrito, ”Sanning”. Den politiska förändring-

en orsakade en hel del osämja inom samfundet då många anslutit sig till Aum för att slippa 

undan samhället. Under valkampanjen drog de åt sig mycket kritik från media. När en av 

Japans största tidningar släppte första delen av ett sju artiklar långt reportage om Aum blev 

de nedringda av oroliga familjemedlemmar. De organiserade sig som en förening för sek-

tens offer och anlitade advokaten Tsutsumi Sakamoto som företrädare. Advokatens utred-

ningar visade flertalet bedrägerier, bland annat att Kyotos universitet aldrig provat Asaharas 

blod. I slutet på oktober 1989 möttes de två för att diskutera saken. Sakamoto lyckades över-

tala Asahara att göra ett nytt som blodprov, men när det motbevisade guruns påståenden 

om övermänsklighet beslutades det att advokaten behövde tystas. I likhet med Taguchi an-

vändes Phowa som anledning, gärningsmännen skulle förlåtas av offrets familj som då 

kunde återfödas i en bättre värld. När Sakamoto redogjorde om sina planer inför massmedi-

eföretaget TBS blev han ovetandes inspelad. Medlemmar i Aum fick tag på denna inspel-

ning och utpressade kanalen så att detta hölls dolt, Sakamoto själv kom däremot inte undan 

lika lätt. Planen var först att det skulle likna en naturlig död via botulinumtoxin eller via in-

jektion av kaliumklorid - men när det visade sig att datumet de planerat inför var en helg-

dag fick de ändra sina planer. Dagen efter, den fjärde november bröt sig fyra Aum-

medlemmar in i hans hem och mördade honom, hans fru och nyfödde son. En vecka efter 

att deltagarna i brottet begravt familjen i delar över hela landet kallades de till Asahara där 

japanska straffen för terrorism, bland annat dödsstraff, lästes högt. Trots de tidigare händel-

serna kunde polisen inte koppla fallet till Aum förrän de skyldiga erkände efter 1995. Mor-

det hjälpte inte valkampanjen direkt och media var mer kritiska än någonsin. Partiet hade 

ingen tydlig politisk inriktning, kampanjerna bestod mest utav demonstrationer där med-

lemmar som bar masker med guruns ansikte mässade hans namn. Trots detta chockades 
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han massivt när partiet floppade. När många av de kritiska munkarna hoppade av för att 

återvända till sina normala liv bestämde sig Asahara för att medparten av mänskligheten inte 

var värd att frälsas. Om folket inte ville ta del av hans läror via politik betydde det bara att 

gud önskade en mer aggressiv taktik, så tillsammans med ca tusen av sina anhängare isole-

rade han sig på Okinawa. Som martyr blev hans predikor blev alltmer aggressiva med inslag 

av konspirationsteorier om att judar och frimurare var ute efter att stoppa Aum för att själva 

styra världen. 

Aum börjar beväpna sig 

1990 genomförde Aum flertalet misslyckade attacker med botulinumtoxin, bland annat mot 

amerikanska militärbaser och flygplatser. Samtidigt köpte de upp land för att olovligen 

bygga fabriker för produktion av bland annat klorgas och tillverkning av AK-47,  även det 

sistnämnda visade sig vara svårare än väntat eftersom de fick använda sig utav baklänges-

konstruktion. I oktober arresterades några av de medverkande för att ha köpt mark olovligt 

vilket tillfälligt satte stopp för produktionen, men den återupptogs 1992. Sekten skickade 

även personal till Centralafrika för att hämta en Ebola-stam, andra till Belgrad för att studera 

Nikola Teslas forskning för att kunna tillverka en maskin som kan framkalla jordskalv.  

I Banjawarn, västra Australien, köpte Aum 1993 en gård för boskap som de byggde ett läger 

vid. Med ett företag inom boskap som front kom en av ledarna dit personligen i jakt på 

lämpliga områden att utvinna uran men det dröjde inte länge förrän folk började fatta miss-

tankar. Ett aborginsamhälle i närheten såg fem personer gå runt på gården iklädda skydds-

dräkter med hjälm arbeta med ett flygplan på platsen. När de fastnade i tullen för att ha 

överskridit gränsen för bagage hittade australienska tullverket gasmasker, gruvhackor och 

saltsyra gömt i flaskor för handtvål. Andra kemikalier som de gömt var ammoniumklorid, 

natriumsulfat och perklorsyra. Kemikalierna och laboratorieutrustningen beslagtogs men 

Aum köpte nya i Australien. Den 28 maj 1993 såg lastbilschaufförer vad som liknade ett eld-

klot ute i öknen. Åtföljt av ett lågfrekvent ljud skickade det tryckvågor hundratals mil bort. 

Asteroidkollision hade lämnat en krater på nästan 300 meter medan en explosion i gruva an-

sågs otroligt då smällen var 170 gånger värre än landets värsta. Geologer fastslog att det an-

tagligen var en jordbävning men när det kom fram att Aum ägde land i området spekulerade 

boende om att de testat kärnvapen. Att utvinna uran visade sig dock vara för ekonomiskt 

krävande så gruvorna användes istället för att testa utsläpp av mjältbrand, vilket de produce-

rat 20 ton av under året. Men nutida vapen var inte nog för en sekt inspirerad av science fict-

ion. De ville ha framtidens vapen. Vapen som kunde döda hundratusentals människor utan 

att lämna spår på bebyggelsen, som t.ex. en plasmakanon som kan koncentrera mikrovågor 

till en enda 4000 grader Celsius stråle. De upplysta medlemmarna inom sekten skulle inte 

endast överleva detta genom sina elektromagnetiska skyddsfält utan dessutom absorbera in 

kraften för att bli ännu starkare. Ett annat vapen var en så kallad ”fixed-star reflection can-

non” som skulle fokusera stolens strålar mot jorden. Denna gång skulle de upplysta överleva 

genom att separera kropp och sinne, vilket de övat på genom att hållas under 50 graders 15 

minuter åt gången. Asahara själv var mest fascinerad av laserkanoner. En sen kväll 1994 såg 

boende på Mt. Fuji en decimeter tjock laserstråle riktad från Aums byggnad till en rivali-

serande sekts. Målet var att skapa ett svärd så ljust att det skulle lysa upp hela himlen, efter 
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en passage i Bibeln.  

Andra nämnvärda projekt var själslig teleportering, överföring av hjärnvågor och en stad 

under vattnet. Medlemmar märkte med tiden att många av dessa idéer kom från tv-serier 

såväl som böcker, vilket fick många att betrakta toppstyrelsen som dagisbarn på skolgår-

den. Som barn tröttnade de även på ”leksakerna” och gick vidare till nästa intressanta pro-

jekt utefter Asaharas humör och ”profetior från gud”. I helhet hade Aum ingen ordentlig 

strategi för att fullborda sina planer för t.ex. kärnvapenkrig, och saknade den noggranna 

metodik forskning kräver. 

Tecken på undergången 

För att förverkliga sina fantasier behövdes försökskaniner. I september 1994 experimente-

rade hjärt- och kärlkirurgen Ikuo Hayashi på en av Asaharas livvakter. Mannen drogades för 

att sedan vakna upp med fyra snitt i skalle och när utomstående förde honom till sjukhus 

fastslogs de att Hayashi försökt plantera in elektroder i hans huvud. Planen var att skapa 

huvudbonader med elektroder på, genom vilka medlemmarna skulle dela Asaharas tankar. 

Doktorn förde detaljerade journaler som visade att han använt elektriska stötar i syfte att 

kunna kontrollera och straffa medlemmar.  En av Asaharas chaufförer fick sju stötar på 100 

volt styck vilket var tillräckligt för att offret skulle glömma att han ens kört guruns bil. 

Andra fick det som straff. Under en tremånaders period delades det ut 600 elektriska stötar 

på 130 medlemmar. Förutom sektmedlemmar så arbetade Aum hårt med att försöka kon-

trollera sin omgivning genom bland annat tjuvlyssning. Målen var rika möjliga donatorer, 

polismyndigheter och sektens fiender. Under denna tid fortsatte kritiken mot sekten flera 

kritiker utsattes för mordförsök efter att ha kritiserat Aum på tv. Den tjugosjunde juni 1994 

släppte Aum ett moln av saringas i staden Matsumoto. Motivet var hämnd efter ett antal 

fastighetsdispyter. Asahara hade tidigare försökt starta ett kontor och en fabrik men möttes 

av protester från lokalbefolkningen, där en namninsamling visat att 70 % av befolkningen 

motsatte sig utvecklingen. Tre domare som haft hand om liknande fastighetsdispyter angå-

ende sekten bodde även där. Domarna själva överlevde men sju andra omkom och över 200 

skadades, en kvinna vid namn Sumiki Kono avled 2008 efter att ha varit i koma i fjorton år. 

Beväpnade med vapen, inflytande, superkrafter och pengar saknades bara en sak – en egen 

stat. Med Asahara själv som den högst uppsatte helige munk samt kejsare skulle den feo-

dala teokratin återuppbygga jorden efter undergången. Tecken på undergången kom redan 

i januari 1995, där ett förödande jordskalv (7,2 på Richterskalan) brakade loss i Kobe i cen-

trala Japan. Över 6000 människor omkom 30 000 skadades och 300 000 blev hemlösa i Ja-

pans värsta katastrof sen andra världskriget. Gurun såg det som ett tecken, sektens forskare 

Hideo Murai ansåg däremot att skalvet var orsakat av människor och aktiverades av en 

amerikansk elektromagnetisk apparat likt den Nikola Tesla forskade om i Belgrad. Att kon-

trollera själva jordskorpan vore en gudalik kraft, en kraft passande Aum själva. Nästa jords-

kalv skulle skapas av dem själva bestämdes det – helst innan polisen blev för nyfiken.  

När förtäckta medlemmar inom polisen hade varnat Asahara om en kommande razzia be-

gick sekten flertalet brott mot sina egna sympatisörer i hopp om att sabotera utredningen. 

När polisen nittonde mars genomförde en razzia mot en förläggning i Osaka bombade Aum 

en annan i huvudstaden för att vilseleda polisen. 
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Paket och paraply 

Aum var noga att välja sina undergångens ingenjörer. Den tjugonde mars 1997 skickades fem 

av de skarpaste samt deras chaufförer från Mt. Fuji för att iscensätta sektens magnum opus. 

Dr. Ikuo Hayashi, som varit ansvarig för medicinsk forskning på berget. Yasuo ”Killer” Ha-

rashi, en koreansk elektrotekniker med ett förflutet inom droger, spiritualism och munkord-

rar. Kenichi Hirose och Masato Yokoyama var båda fysikstudenter som lämnat sina arbeten 

på stora elektronikfirmor för att till familj och f.d. professorers förtret gå med i Aum.  En 

tredje fysikstuderande, Toru Yokoda, var en utåtriktad man som i skolan brukade skoja om 

Asahara under hans valkampanj men till sist gick med i våren 1992. Målet var att skada så 

många som möjligt. Med över sex miljoner passagerare per dag är Tokyos tunnelbanesystem 

ett av världens mest trafikerade vars tidstabeller Aum noga studerat för att kunna koordinera 

attacken så effektivt som möjligt. Mitt i morgonrushen den tjugonde mars 1997 klev ovan-

nämnda fem herrar på varsitt tåg på varsin linje samtidigt som deras chaufförer ställde flykt-

bilarna utanför. Med sig hade de paket inlindade i tidningspapper och ett spetsigt paraply. 

Planen var att de medverkande skulle punktera paketen fyllda med sarin och sedan kliva av 

ett par stationer innan regeringens säte Kasumigaseki. Där skulle tågen mötas och lamslå 

hela japanska regeringen. Doktor Hayashi berättade senare för media att han plågades av 

samvetskval genom resan men insåg att det var för sent att återvända – just storskalig 

terrorism var för mycket även för den man som gladeligen delade ut elchocker. Hans dåliga 

samvete gjorde senare att han själv erkände hos polis och hjälpte till med utredningen. 

Knappt en halvtimme efter att ha klivit på väntade de på sin flyktbil samtidigt spred sig färg-

lös gas med en skarp lukt av rengöringsmedel under dem. Trots att flera avstigande kollap-

sade och andra ombord klagade på illamående skulle det dröja två hållplatser tills det väl 

stannade helt. Till ljudet av högtalarröstens order om utrymning stapplade hundratals män-

niskor ut ur vagnarna, människor som var ovanligt tysta. Saringasen hade skadat deras 

lungor till den grad att de inte längre ens kunde skrika på hjälp. I slutändan omkom endast 

tolv personer tack vare att gasen inte var helt ren men över fem tusen människor blev ska-

dade samtidigt som många fler fick men för livet. Tystnaden bröts snabbt av ambulanser, tv-

helikoptrar och poliser anlände på plats. Samtidigt som gasen spreds längs linjerna kämpade 

Tokyos polisstyrka med att få grepp om situationen. På den tiden var inte sarinförgiftning 

välkänt men eftersom en läkare verksam vid attacken i Matsumoto genast kände igen symp-

tomen på sarinförgiftning kunde han faxa information till närliggande läkare. St. Luke’s in-

ternationella sjukhus var ett av de enda i närheten som kunde göras om till ett fältsjukhus, 

på det sättet kunde 600 extra patienter tas hand om på plats. Vid den tiden hade de skyldiga 

redan körts till ett gömställe där de injicerats motgift, bränt bevisen och rapporterat till Asa-

hara som bejublat hur deras själar var borttagna av Shiva. Men Aum kunde inte fira länge. 

Både polis och civilbefolkning var snabba med att rikta misstankar mot finger mot sekten 

som ansågs ligga bakom flera andra brott, bland annat den tidigare gasattacken i Mat-

sumoto. Sammanträffandet med polisens hårdare tag mot gruppen hjälpte inte heller.  

Mellan mars och september 1995 fortsatte polisen sina razzior av Aums lokaler. Trots att näs-

tan 400 medlemmar från botten till topp arresterades på misstanke om bland annat kidnapp-

ning och medhjälp till mord fortsatte deras terrorism. Redan i april samma år rykten om att 
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Asahara gått ut med att någonting hemskt var på väg att hända stärkte polisen sin bered-

skap i huvudstaden. Iklädd full kravallutrustning patrullerade poliser förbi nedstängda affä-

rer – men det var inte förrän fyra dagar senare 500 personer skadades i Yokohama efter ett 

liknande dåd. Samma månad höggs Aums forskningsledare Hideo Murai ihjäl utanför deras 

högkvarter, som vid tiden var belägrat av hundratals poliser samt press. Gärningsmannen 

som var medlem i yakuzan greps direkt. Japans befolkning kände rädsla och ilska över att 

Aum skulle fortsätta vilket led till bland annat knivattacker och vräkningar av sektmedlem-

mar. Bybor i Kitamimaki nära Matsumoto stormade en av Aums läger så de tvingades till 

flykt, sedan grävde byborna djupa skyttegravar med taggtråd för att förhindra återvändo. 

Sextonde maj greps Asahara som gömde sig i en av Aums byggnader. Eftersom gurun väg-

rade tala med varken poliserna eller sin advokat ville försvaret yrka på att han inte vore 

frisk nog att klara av rättegången men rätten gick inte med på det. Asahara förklarades skyl-

dig i 13 av 17 punkter men på grund av Japans långsamma rättssystem dömdes han inte till 

döden via hängning förrän 2004. Avrättningen sköts sedan upp ytterligare då flera andra 

ledare i sekten var på fri fot.  

Påföljder 

Undersökningar som genomfördes 1998 och 2001 visade att många berörda fortfarande 

hade svårigheter att använda sig utav kollektivtrafik. Eftersom attacken var riktad mot Ja-

pans regering kom 2008 en lag som gav offer rätt att få ersättning av staten. Boken Under-

ground av Haruki Murakami kritiserade media för att fokusera på de sensationella gär-

ningsmännen snarare än deras offer. I Underground intervjuades sextio offer för att få deras 

perspektiv på attacken. Han riktade även kritik mot de japaner som endast avfärdade at-

tacken som ett vansinnesdåd istället för att undersöka de bakomliggande orsakerna.  

Efteråt diskuterades nya lagar som skulle göra att Aum skulle förbjudas helt men till slut 

bestämdes det att de fick fortsätta – vilket de gör än idag. År 2000 bytte de namn till Aleph 

och förbjöd de våldsamma metoder Asahara använde samt de mest kontroversiella delarna 

av tron. Trots att Ryssland stämplade den som terroristorganisation frodas Aum både där 

och i Japan trots envisa försök att bli av med den. Taro Takimoto startade stödgruppen The 

Canary Group, döpt efter de kanariefåglar som används för att upptäcka saringas. Men runt 

millennieskiftet fortsatte ungdomar gå med i Aum. En bidragande orsak ansågs vara det so-

cialt strikta japanska samhället där individualism ses som negativt, något som Aum lätt ut-

nyttjade. Den påföljd som fick mig personligen att undersöka detta var en blogg om diverse 

kulturkrockar i länder. Japan har tydligen knappt några soptunnor på allmänna platser, vil-

ket beror på den rädsla attacken spred efteråt. 20 år senare har allmänna platser fortfarande 

brist på soptunnor! 

https://www.wired.com/1996/07/aum/                                                                                        Emelie 
http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,982760-1,00.html 
http://psychologyinrussia.com/volumes/?article=3027 
https://fas.org/irp/congress/1995_rpt/aum/part05.htm 
https://www.theguardian.com/theguardian/1999/jul/15/features11.g2 
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS_AumShinrikyo_Danzig_1.pdf 
https://sverigesradio.se/artikel/541128 
https://web.archive.org/web/20070228160352/https://time.com/time/magazine/article/0,9171,982749,00.html 
https://web.archive.org/web/20120206025341/http://www.culteducation.com/asahara.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Banjawarn_Station 
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Sida 22 

Trots att du var en rätt kass rumskamrat 
Som den gången du kissade på min ryamatta 

Eller kräktes på min kudde 
Eller den gången du rymde för att nästan skrämma livet ur granntanten 

Eller när du sprang rally hemma och karatesparkade upp min dörr 
Väckte oss mitt i natten för att sedan somna själv 

Hoppade upp på bordet och gjorde tassavtryck på jäsande bröd 
Snarkade som en gräsklippare 

Försökte kväva dig själv med matkassar 
Låg upp och ned för att se världen ur en annan synvinkel 

Morrade åt sopbilen 
Ditt bordsskick var under all kritik men det gör faktiskt inget 

För vi kommer alla minnas när du trampade på magen 
Och alltid var en rar liten pälsvän 

Du var kanske inte det smartaste odjuret i världen 
Så när hjärnan svällde upp som en tumör var det ju ingen som märkte 

Men nu så står du hemma i mitt vardagsrum i din kruka 
Även om du kanske passat bättre uppstoppad som dörrstopp 

Så är jag ändå glad att du har det bättre nu 
I katthimlen där allt består av räkost 

 



Svenssons Diktsida 

Livet 

Som en skänk ifrån ovan 

Gav du mig denna gåva. 

-En puss och en kram så 

startade denna dan. 

Så svårt att säga förlåt 

Himlen är jobbigt trist och grå 

Fäller en tår och faller 

i gråt då det är så svårt att säga förlåt. 

                  Nere på räkning 

Är nere på knä tiden tickar det känns 

som att klockan klämtar i trumhin-

norna slaget träffade ordentligt på ha-

kan 

Skriker till av smärta då jag flyttar till-

baka käken i rätt position och går en 

rond till 

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. 

Jag ser inte dina vingar 

När jag såg dig för första 

 gång ändå fick du all 

 min uppmärksamhet, du rörde dig 

så sensuellt lätt som en 

 fjäder. Du var så vacker 

 och det gjorde mig rädd 

och nervös, när du såg 

mig i ögonen så blev 

 jag generad och måste titta 

 åt ett annat håll, och 

 det är jobbigt för jag 

 kan inte sluta titta på 

 dig jag betraktar varje millimeter 

av din vackra kropp, dina 

 ögon dina kindben, höfterna du 

 är helt perfekt och fulländad…  

men jag ser inte dina 

 vingar lilla ängel. 


