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Sida 1 

Joacim Svenssons Diktsida 

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

Hangul 

Förord 
 
Trots att snön yr är vi redo att ge ut vårnumret av vår eminenta 
tidskrift ”Solsidan”. 
Här bjuds på lite sköna intervjuer och ett gediget uppslag om 
musikanterna i Lasse Stefanz orkester. Jocke Svenssons poesi 
kanske berikar och ämnet om giftiga ormar kan med förnuftig 
enkelhet få dig att ställa dig upp och tassa försiktigt över golvet. 
För dig som är nyfiken på framtidens teknik, det är bara att 
hänga med. Och du, se upp för droger och bedragare. Det gör vi! 
 
 
”När världen 
ser ner på mig 
 
Då får jag se 
upp” 
 
Joakim Becker & redaktionen 
 

Mia ”sångfågeln” Strångvik 

Bedrägerier 

De 12 giftigaste or-
marna i världen! 

Mustafa Kemal Atatürk 

Risker med droger 

Framtidens teknik i un-
derhållning 

Ellinore ”feelgood” Sandberg 

Poesi & konst 

Lasse Stefanz 

Aktiviteter för din fritid 
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Mia lever och verkar i Tranås. Hon stiger upp 
tidig morgon för att göra sig i ordning för 
arbetsdagen på Wigénshuset där hon är pla-
ceringsansvarig och har en övergripande koll 
på hela daglig verksamhet samt verksam-
hetsutveckling och företagskontakter. 
Senaste året har hon mer och mer utvecklat 
den vegetariska kosten, men en hamburgare 
slinker gärna ner då och då. Vid eventuell 
stress tar hon riktigt djupa andetag för att på 
så vis mildra åkomman. På frågan om 
Strångvik någon gång har förtärt hembränt 
svarar hon att hon inte minns. I dagsläget 
dricker hon minimalt med alkohol, dock kan 
hon unna sig lite päronkonjak, men bara för 
det är gott. Mia lägger inte ned så stor möda 
att kolla på tv, men ett och annat avsnitt av 
”Outlander” kan hon beta av när tillfälle ges. 

Mia läser knappt något hon väljer hellre en 
ljudbok och förtillfället lyssnar hon till Si-
mona Ahrstedt. I bokhyllan vilar ett fåtal 
självutvecklingsböcker och lite annat. Som 
ung spelade hon fotboll. Då hon inte gillar 
att tävla avhåller hon sig gärna från diverse 
sporter. 
Strångvik är självklart gift med dröm-
mannen. Då det är för mycket jobb med en 
sommarstuga drar hon gärna till Vänern och 
Lidköping för att semestra. Under skoltiden 
var hon den där duktiga och präktiga möns-
tereleven. Lumpen skulle hon absolut inte 

göra. På frågan vilken seriefigur Strångvik 
mest av allt föredrar svarar hon tveklöst Åsa 
Nisse, men kan ändå förhålla sig positiv till 
soffliggaren Kronblom. Champinjoner och 
kantareller är något hon anammar och plock-
ar lite mindre bär än hon bör, men gillar att 
vistas i skogen då hon ser tillvaron som en 
ren och skär återhämtning. 
En kopp kaffe på morgonen och te på kvällen 
är det som berikar. Strångvik gillar att röra på 
sig, men gillar inte hårt kroppsarbete, men 
för det är hon inte lat. På fritiden sjunger hon 
en del och skriver egen musik. Självklart har 
hon egentid.  
Det bästa mottot är hämtat från en dikt:  
         ”Lev så ditt liv 
          att när du vänder 
          åter du själv kan 
          le när andra kring 
          dig gråter” 
 
Mia älskar att sprudlande le och skratta, utan 
det skulle hon vara nedstämd. Hon gillar 
hockey mer än fotboll. Historia är något hon 
fångat upp på äldre dar, det gäller även sam-
hällsfrågor. Hon är dock inte politiskt enga-
gerad. Smultronstället kan vara i soffan eller i 
skogen beroende på humöret. Jakt och fiske 
är inget för Mia då hon känner empati för 
djuren. 
Hon kopplar gärna av med lite yoga då och 
då. 
Motorsport är inget för Mia, det går alldeles 
för fort. 
 
 
 
Joakim Becker 

Mia ”sångfågeln” Strångvik 
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Nu för tiden har de flesta av oss åtminstone 

någon sorts social media. Vissa har hela fa-

derullan med Facebook, Twitter och Instag-

ram, andra håller sig till kanske ett konto på 

Youtube. Vissa delar med sig hela sina liv 

plus lite därtill medan andra använder dem 

som chattprogram. Vissa ser allt detta som 

en guldgruva full med idioter som gladeligen 

delar med sig av värdefull smaskig personlig 

information och jag menar inte dina grannar 

utan internetbedragare. 

Nu vill jag inte skriva en artikel för att 

skrämma upp folk eller förstöra allt roligt 

utan som med allt i livet är det stel, tråkig 

måttfullhet som gäller. Klart du kan dela 

med dig av semesterbilderna från den coro-

nasäkrade hemmestern (usch) där ni satt två 

meter isär och talade i komradio. Bara du 

inte lägger ut en bild på ditt körkort, din kod 

till mobilt bank-ID eller tömmer barnens 

sparkonto för att den där pangbruden från 

Ryssland ska komma på besök trots krångel 

med Western Union. Men vänta, du menar 

att du inte är helt dum i huvudet och att ing-

en går på sånt där trams?! Nigeriabrev, 

skräppost eller kedjebrev har inte varit en 

grej sen web 2.0 släpptes? Pyramidspel är ju 

lätt att undvika, öppna inte bara pyramiden 

så kan inte mumierna hypnotisera dig! Jo, 

men så här tänkte antagligen de som råkat ut 

för bedrägerier också. Ingen är ju dum nog 

att bli lurad, eller…? 

Sanningen är lite mer komplicerad. Många 

av offren för dessa brott känner sig skamsna 

eller korkade vilket leder till att de ogärna 

berättar om vad som hänt – och tack vare det 

kan bedragarna fortsätta till nästa. Hur dum 

man än känner sig är det viktigt att anmäla 

det till polisen och inte bara vara en del av 

mörkertalet. Kom ihåg att de enda som tjä-

nar på skammen är bedragarna, som själva 

borde skämmas mest. 

Olika sorters bedrägerier på 
nätet 

Enligt Brottsbalkens nionde kapitel karaktä-

riseras bedrägeribrott av att 

”gärningsmannen vilseleder sitt offer till en 

disposition som innebär en omedelbar för-

mögenhetsöverföring”. Översatt till svenska 

betyder det att man inte får vilseleda någon 

till den grad att de ger en pengar men lagen 

är ändå rätt så luddig samtidigt som bedra-

garna hela tiden försöker hitta nya kryphål. 

En dam från Österbymo dömdes 2007 till sex 

månaders fängelse efter att ha lurat banken 

på nästan en halv miljon kronor – på uppma-

ning från en affärsman i Dubai.  

Förfalskad avsändare 

Spoofing, från engelskans spoof som betyder 

parodi eller spratt, är ett sätt att se tillförlitlig 

ut genom att ”låna” sitt nummer från en rik-

tig myndighet eller företag. Det som förfals-

kas är avsändaradressen. Tekniken i sig läser 

av så om offret t.ex. har sin bank inlagd i tele-

fonboken under namnet ”Banken” ser det ut 

som om ”Banken” ringer. Det vill säga gam-

mal klassisk falsk nummerpresentation. Off-

ret ombeds därefter att logga in via bank-ID 

och skicka över pengar under hot, bland an-

nat att kontot är under utredning av polisen 

och kommer att frysas tills den är över. Det 

kan även ske via SMS med en länk som leder 

till en webbsida med formulär där offret ska 

skriva in sina uppgifter samt få lite virus på 

köpet. Självklart meddelar bankerna aldrig 

sina kunder på detta sätt utan genom kontor/

internetbank! Är du inte säker på vem det är, 

be då att få ringa upp själv genom ett num-

mer du känner till. 

E-post är en gammal favorit bland bedragare. 

Enligt det amerikanska nätföretaget Cisco 

skickades det Si september 2021, 88 miljarder 

skräppost vilket stod för 84 % av alla skick-

Bedrägerier, desinformation och sociala medier del 1 
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ladda ned ett program eller skriva in krång-

liga ordsekvenser i datorns kommandotolk 

för att den åh så hjälpsamme samariten på 

Microsoft ska kunna hjälpa till. När denne väl 

fått åtkomst till datorn har de ironiskt nog 

faktisk åtgång till att börja radera filerna - om 

offret inte förstås betalar! Efter väl utfört ar-

bete kan offret även prenumerera på ”hjälp” 

för en överkomlig summa per månad. 

Ibland är hjälpredorna lite inkompetenta och 

”kaparna” (som i själva verket är de själva) 

hinner låsa datorn vilket de gärna beskyller 

offret för. Tanken att inte komma åt datorn 

kan skrämma upp vem som helst. Har man 

arbete eller familjebilder på datorn som inte 

går att ersätta så kan en överkomlig summa 

för att direkt återfå sina filer se riktigt bra ut, 

även för någon som är tekniskt kunnig eller 

skeptisk till liknande bluffar – och det är just 

den ängslan bedragare vill frammana. 

Romansbedrägerier, ”sol-och-
vårare” 

De flesta önskar sig en lojal, kärleksfull livs-

kamrat som med stöttning och romantik för-

gyller vardagen. Andra önskar sig pengar, 

mycket pengar – helst ur andras fickor. Att 

inleda ett förhållande för ekonomisk vinning 

är i sig inget brott enligt svensk lag, men att 

lura någon till att spendera pengar på ett sätt 

som de annars inte skulle är det vilket gör 

lagen lite luddig angående detta. Personligen 

skulle jag anse att romansbedrägerier är en 

av de mer ondskefulla sorterna eftersom gär-

ningsmannen utnyttjar offret så personligen 

under en lång tid. Visst, är det för bra för att 

vara sant är det oftast inte det. Även om den 

ade. Trots att mejltjänsterna själva rätt bra 

på att sålla ut dessa är det en konstant 

kamp där spelplanen hela tiden förändras. 

Med sociala medier så har det blivit allt 

mer enklare att luras med reklamer som 

med ett enda tryck skickar iväg personen 

till någon lurig hemsida där man uppma-

nas att logga in med sitt Facebookkonto 

och vips så har de offrets mejl och lösen-

ord. I många fall så gäller detta fejkade ra-

batter och tävlingar. Men även om vi gått 

in i e-tiden så finns det fortfarande bluffiga 

pappersfakturor. Med luddiga termer, hot 

eller lockande erbjudanden kan man få sin 

bluffaktura att föreställa en riktig faktura 

utan att faktiskt vara det. Fakturabedräge-

rier drabbar främst företag och äldre som 

kanske inte noggrant läser igenom det 

finstilta. 

Åtkomst till din dator 

Ett lite mer direkt sätt att lura offret är att 

begära åtkomst till dess dator. En vanlig 

bluff är att en person som påstår sig jobba 

på Microsoft ringer för att meddela att da-

torn har utsatts för påhittade kapningsför-

sök eller har virus som gör att alla filer på 

hårddisken kommer försvinna. Om offret 

inte vill bli av med alla sina filer måste de 

Var sjätte brott är bedrägeri och 
enligt polisen har just romansbe-
drägerier ökat från 50.000 2005 till 
250.000 2019. Medelsumman offren 
blir av med är 400.000 kr. 
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där Doktor Williams som jonglerar mellan 

sitt extraknäck som Baywatchmodell och 

hjärnkirurg samtidigt som han flaskmatar 

hemlösa hundvalpar runt om i världen 

kanske verkar för bra men han har ju fak-

tiskt skrivit ett fint direktmeddelande med 

hjärtsmileys – till just dig! Självklart behöver 

han inte heller de där tusenlapparna för att 

betala sitt hotell, det är bara fickpengar för 

honom, utan det är ju hans bank som spär-

rats på grund av hans regimkritiska tal på 

filantropimässan. Men åh nej! När du log-

gade in för att hjälpa honom råkade du pilla 

på något otillåtet så att banken låste sig! Pa-

niken sprider sig. Skamkänslor. Ångest. Är 

allt ditt fel? Kommer den modige Dr. Willi-

ams bli nedmejad av turbanerade män med 

maskingevär? Överlever han ens kommer 

du sitta i en rejäl sörja, så det är bäst att du 

försöker ordna upp så gott du kan. Han är ju 

uppenbarligen en hyvens kille och du har ju 

loggat in på hans bank där du såg att han 

hade stora högar med absolut 100 % riktiga 

pengar. Inte behöver väl han lura nån stack-

ars svensson på ett par tusenlappar! 

I själva verket är Dr. Williams lika verklig 

som Barbapappa eller Karlsson på taket. 

Ändå faller många rakt in i denna utstude-

rade fälla som sen urminnes tider slipats för 

att undergräva vårt förnuft. Det krävs tid och 

slughet innan en främling på nätet sänker 

sina försvar tillräckligt för att man ska kunna 

stoppa ner sina giriga små tassar i deras 

plånböcker, därför börjar de ofta oskyldigt. 

Kanske är rollfiguren nyinflyttad i en svensk 

stad och söker vänner eller så har den just 

blivit frisk från cancer vilket öppnade upp 

sinnet inför internationella vänskaper. För 

även de som sover med guldtackor under 

kudden kan ju bli ensamma eller spirituellt 

vilsna. Som bedragare vill du ju veta så 

mycket som möjligt om offret för att kunna 

skräddarsy drömpartnern för just den perso-

nen vilket gör Dr Williams till den mest ly-

hörde, kärleksfulle och intresserade lyssna-

ren på jorden – något många söker efter. Nå-

gon som bryr sig väldigt mycket. Skickar 

blommor till din adress för att se att den 

stämmer. Vill veta mycket om dina barn för 

att se vilket slags förhållande ni har så att de 

inte hamnar i vägen. Tar reda på vart ni ar-

betar eller arbetat med för att få en överblick 

över ekonomin samt är alltid där för att lätta 

sorgen efter er rike mans bortgång. Allt är så 

genomvidrigt utstuderat, planerat in i 

minsta detalj. Ibland lockas offren med löf-

ten om en bättre framtid med giftermål, hus-

byggen och grandiosa livsstilar men själv-

klart är det bara bluff, det är sällan de ens ser 

röken av hunkmeistern Dr. Williams. 

Ett bra sätt att avslöja en bedra-
gare är att noga inspektera bilder 
de skickar. Bilderna är ofta stulna 
eller redigerade från riktiga kon-
ton men eftersom de återanvänds 
för flera rollfigurer finns det flera 
hemsidor som varnar samt Goog-
les bildsök där man kan få upp re-
sultat där bilden används i andra 
sammanhang. På webbsidan 
https://www.sakerdejting.se/ 
finns det en samling med resurser 
man kan använda för detta. 

https://www.sakerdejting.se/
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Offren är noga utvalda: det ska vara äldre 

med mycket sparpengar på banken och helst 

ska barnen vara utflugna så att de inte lägger 

sig i. Har offret nyligen blivit änka eller skilt 

sig är det jackpot, för den gemensamma 

nämnaren här är nämligen ensamhet. En-

samma offer har mindre irriterande riktiga 

välmenande människor runtom sig som 

gärna lägger sig i offrets internetanvän-

dande. Romansbedrägerier drivs ofta av och 

finansierar organiserad brottslighet i olika 

delar av världen, främst i Nigeria, Ghana, 

England och Kanada. Offren kan även an-

vändas för att tvätta pengarna och blir då 

omedvetet medverkande i brottet. 

Psykologin bakom bedrägerier 

Det komplicerade med alla bluffar är mör-

kertalet. I en amerikansk undersökning av 

forskare på University of Minnesota erkände 

endast hälften av de tillfrågade bedrägeri-

offren att de blivit lurade. Vid denna sorts 

forskning talar man om ett slags självbedrä-

geri, kognitiv dissonans, som innebär att 

man har flera motstridiga tankar samtidigt. 

Drogbruk som t.ex. rökning eller alkoholin-

tag används ofta som exempel eftersom det 

är vida känt att det orsakar problem för både 

individ och samhälle, men istället för att 

sluta ursäktas det med att den brukade 

mängden är för liten eller att problemen or-

sakas av annat. Man lurar sig själv helt en-

kelt. De som fallit offer för denna sorts be-

drägeri skyller ofta förlusterna på utomstå-

ende faktorer som ”jag kan tjäna igen peng-

arna om jag bara arbetar hårdare” eller att de 

helt enkelt hade otur. Om man helt enkelt 

sätter händerna för öronen och säger ”la-la-

la jag hör er inte” är det mycket lättare att 

hantera skammen. 

Social manipulation kallas det inom IT när 

en person använder sig utav vår beroende-

ställning till myndigheter eller känslan av att 

vara utvald. Andra sätt är grupptryck ”se på 

alla andra som köpt detta” och skuldförhål-

lande ”den här personen har gått igenom så 

mycket arbete för att hjälpa just mig”. 

 

                                                             Emelie B. 

Källor: 

Polisen (u.å.). Vanliga bedrägerier – skydda dig. 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-

brott/bedrageri/vanliga-natbedragerier/. Läst 

03.3.2020. 

Microsoft (u.å.) Skydda dig mot bedrägerier med falsk 

teknisk support. https://support.microsoft.com/sv-se/

windows/skydda-dig-mot-bedr%C3%A4gerier-med-

falsk-teknisk-support-2ebf91bd-f94c-2a8a-e541-

f5c800d18435. Läst 03.3.2020. 

Säkerhetskollen (u.å.). Social manipulation – ett effek-

tivt verktyg. https://sakerhetskollen.se/

sakerhetsguider/social-manipulation-ett-effektivt-

verktyg. Läst 03.3.2020. 

 

Davour, Anna (2020). Lurad? Alla kan vi falla för en 

bluff. Modern Psykologi. Läst 03.3.2020. 

Försök inte lura mig. (2020). Romans- och investe-

ringsbedrägerier. [Dokumentär] Producent: UR. 

https://urplay.se/serie/218900-ur-samtiden-forsok-

inte-lura-mig. Sedd 03.3.2020. 

Bästa sättet att stoppa bedrägerier 
är att förhindra att de händer! Här 
är en samling med resurser för att 
förbereda sig: 

Säkerhetskollen.se – artiklar, inter-
aktiva tester och intervjuer med 
drabbade. 

Polisen.se har både e-tjänster för 
att anmäla brott samt lära sig mer. 
Misstänker du bedrägeri eller lik-
nande, ring 144 14 eller besök närm-
aste polisstation. 

Internetstiftelsen är en oberoende 
organisation som ansvarar för 
svenska toppdomänen .se. Deras 
sida internetkunskap.se har många 
bra artiklar om hur man håller sig 
säker på nätet.  
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Tigerorm  

Tigerormen är randig därav namnet på 

ormen . Den lever i Australien och kan bli 

2 meter lång . Längden beror på hur 

mycket den äter osv. 

Kungskobra  

Kungskobran lever i Indien, Kina och 

sydöstra delen av Asien. Den kan bli över 

6 meter lång. Vilket gör den till den 

längsta och giftigaste arten av giftormar. 

Giftet skiljer sig ifrån andra giftormar och 

den stora mängd som Kungskobran kan 

tillverka i ett enda bett räcker med att 

döda 30 st människor eller en stor ele-

fant. 

 

 

Belchers Havsorm  

Belchers Havsorm lever i havet , därefter 

namnet på den. Den är inte så studerad 

ännu, så man vet inte så mycket om den. 

Men det ska till mycket om den ska gå till 

anfall tex att den blir enormt stressad.  

Inlandstaipan  
 

 

 

 

 

 

 

Inlandstaipanen har ett gift som kan döda 

200 människor i ett enda bett och anses vara 

världens giftigaste orm.  

Den lever långt bort ifrån bebyggelse och 

avlägsna platser. Denna orm är väldigt lugn 

av sig.  

Skulle du bli biten så har du en rätt liten 

chans att överleva utan motgift. Efter mot-

gift uppfunnits så har inget dödsfall rappor-

terats. 

De 12 giftigaste ormarna i världen !!! 

JAW at the English-language Wikipedia, CC BY-SA 3.0 

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, 

via Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:KINGCOBRA.jpg 

Rasmussen AR, Murphy JC, Ompi M, Gibbons JW, Uetz 

P (2011), CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/

licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons 
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Filippinsk Kobra  

Denna art av kobror lever på Filippinerna, 

giftet av denna kobra är det allra giftigaste 

gift av alla kobror. Och den kan spotta uppåt 

till 3 meter. Nervgiftet är även här upptill 30 

minuter innan man dör. 

Brunorm  
Brunormen 

lever i Au-

stralien, 

Indonesien 

och Papua 

Nya Gui-

nea. Ca 0.01 

g gift räck-

er med att döda en fullvuxen människa. Den 

har ett mycket aggressivt beteende och gör 

den mer farlig för oss människor. Jagar råttor 

och små möss. Orsakar 2 st dödsfall per år. 

Dödsorm 

Dödsormen är en av de farligaste och gif-

tigaste av just den arten som lever på just 

land. Förekommer i Australien och även i 

Papua Nya Guinea. Den jagar och dödar 

ormar av sin egna art och även andra or-

mar i som förekommer i denna lista av 

ormarter. Ett bett av denna orm ger en 

rejäl dos av nervgift och orsakar förlam-

ning och till och med döden efter ca 6 

timmar efter huggbettet. Men kan ta 

längre tid än så i vissa fall. 

Bungarus Muliticinctus  

Denna art lever i Asien och tillhör släktet 

Kraiter och dess gift är så extremt kraft-

fullt så att den kan döda 24 fullvuxna 

män. Den lever på olika fiskar, grodor och 

till med sin egen art. 

Svart 
Mamba  

Den Svarta 

Mamban är 

en av värl-

dens 

snabbaste 

ormar och 

kan röra sig 

5.5 meter 

per sekund. 

Lever i de 

Afrikanska 

länderna  

och har 

flera dödsfall bakom sig. Nervgiftet är så 

pass giftigt att efter ett bett så tar det 

cirka 30 min innan du dör. 

Mario Lutz, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons 

Andy, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons 

Thomas Brown, CC BY 2.0 <https://
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säker död framför sig. Man var död inom 

30 minuter ifrån huggtillfället . 

Bungarus Candidus  

Denna orm tillhör släktet Giftsnokar och 

orsakar över 10.000 st dödsfall per år. Den 

är relativt liten och dess bett ska va 

smärtfritt. Och många märker inte att 

dom blivit bitna av den. Utan motgift så 

har du endast 20 % att överleva ett bett 

av den. Ormen är aktiv under natten så 

dom flesta dödsfall sker på natten. Och 

även med motgift så är det inte säkert att 

du överlever. 

Källa : 

https://travelhacker.se/djur/varldens-
giftigaste-orm/ 
 

Andreas Konradsson 

Skallerorm  

Skallerormen lever i stora delar av Nordame-

rika, Centralamerika och Sydamerika. 

Ifrån Kanada till Argentina, så är det den gif-

tigaste ormen just i dessa delar av världen. 

Dom små Skalleormarna är speciellt extra 

giftiga eftersom dom känner inte av hur 

mycket gift dom tömmer i ett bett.  

Dom har inte ett nervgift som andra ormar, 

utan dom har ett Hemotoxin som bryter ner 

organ och vävnader som i sin tur ger blod-

proppar. När motgift tas i tid så minskar 

dödsfallet till bara 4 % 

Taipan  

Taipanen lever i Australien och i dom Nord-

västra delarna av landet. Dom har huggtän-

der på 13 mm och därmed den tredje giftig-

aste ormen i landet. Ormen i sig har ett väl-

digt nervöst beteende och hugger oftast när 

den känner sig hotad. Vid ett hugg ifrån 

denna orm, så stannar ormen upp och hugger 

blixtsnabbt i flera gånger i en följd. Innan 

motgiftet uppfanns för just denna orm var 

året 1956 så förekommer flera dödsfall och en 

Tropenmuseum, part of the National Museum of 

World Cultures, CC BY-SA 3.0 <https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wiki-

media Commons 

Photo by: Chris Brown, Public domain, via Wikimedia 

Commons 

Allen McC. at the German-language Wikipedia, CC BY

-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0>, via Wikimedia Commons 

https://travelhacker.se/djur/varldens-giftigaste-orm/
https://travelhacker.se/djur/varldens-giftigaste-orm/
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Mustafa Kemal var född den 19 Maj 1881 i 

Selânik i Osmanska riket som är nuvarande 

Thessaloniki i Grekland. Mustafa var son till 

Ali Riza Efendi och Zübeyde Hanım. Redan i 

tidig ålder fick han börja i kvartersskola. År 

1888 bytte han med hans fars vilja till Semsi 

Efendi-skolan, hans far dog samma år som 

han bytte. År 1893 vid 12års ålder började han 

militärskola, när han var i skolan fick han 

smeknamnet Kemal som betyder 

”fullkomlig” senare blev det hans mellan 

namn. 1899 började han militärhögskola och 

1902 gick han ut som en löjtnant. Efter det 

började han krigsakademin avslutade som en 

major 1905. Atatürk fick aldrig några egna 

barn men han adopterade flertal barn. 

Militär karriär 

Efter att han hade blivit major så gick han 

med i en grupp som kallades Jön Türkler 

”unga turkarna” och sedan deltog han i Tri-

poli kriget 1911-1912 sen balkankriget 1912-

1913. Sedan under första världskriget så tjänst 

gjorde han som överstelöjtnant i Gallipoli. 

Efter första världskriget så delades Turkiet 

upp i olika delar. Atatürk ställde sig som le-

dare i den nationella rörelsen som vägrade 

att Turkiet skulle delas upp i olika delar. 1922 

vann Turkiet självständigskriget och de blev 

ett enat land, Innan dess hade sultanen av-

skaffats.  

President 

Den 29 oktober 1923 som är republikens nu-
varande nationaldag utropades republiken 
Turkiet med Atatürk som president och An-

kara som huvudstad. När han var president 
så gjorde han många reformer för att Turkiet 
skulle bli ett mer västerländskt land. Detta är 
reformerna som han gjorde. 

1922 1 november avskaffades sultanen. 

1923 24 juli säkrades Lausannefördraget. 29 
oktober proklamerades Ankara som huvud-
stad. 

1924 3 mars avskaffades kalifatet. Tradition-
ella religiösa skolor stängdes, Sharia islamisk 
lag avskaffades. Konstitution blev antagen 20 
april. 

1925 25 november avskaffades Dervishbrödra-
skap. Västerländska kläder för män och kvin-
nor uppmuntras. Fez förbjöds för män och 
beslöjning för kvinnor blev frivillig. Den väs-
terländsk gregoriansk kalender antogs istället 
för islamisk kalender. 

Mustafa Kemal Atatürk 

Yok., CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons 
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enligt planerna av arkitekten professor 
Emin Onat och assistenten Ahmet Orhan 
Arda den 9 oktober 1944 efter att ha vunnit 
en tävling mot 48 andra länder. Vägen till 
Anıtkabir börjar med en 262 meter lång 
gångväg kallad ” vägen av lejon” vägen har 
24 lejon på var sin sida som visar både 
makt och respekt. Efter vägen av lejon som 
kommer man till det stora heliga torget. 

Vid ett heliga torget ligger även hallen av 
ära där man finner Atatürks gravsten. 

 

John E. 

Källor: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/
Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk 
 
https://www.britannica.com/biography/
Kemal-Ataturk 

1926 De nya civil-handels och strafflagarna 
baserades på den europeiska modellen. Den 
nya civillagen avskaffade det islamiska 
månggiftet samt skilsmässa genom att in-
föra borgerligt äktenskap och Hirssystemet 
tog slut. 

1927 Första systematiska folkräkningen. 

1928 10 april infördes nytt turkiskt alfabet 
modifierad latinsk form antas. Staten för-
klarades sekulär konstitutionell bestäm-
melse som fastställer islam som officiell re-
ligion raderad. 

1933 Islamisk uppmaning till dyrkan och 
offentliga läsningar av Koranen krävde att 
vara på turkiska än arabiska. 

1934 Kvinnor får rösträtt och rätt att inneha 
poster i regeringen. Efternamnslagen an-
togs - Mustafa Kemal fick namnet Kemal 
Atatürk ”turkarnas fader” av den stora nat-
ionalförsamlingen.  

1935 söndag antagen till laglig veckohelg. 
Statlig roll i att hantera ekonomin skrivs in 
i konstitutionen. 

Död och begravnings plats 

Mustafa Kemal Atatürk avled den 10 no-
vember 1938 av skrumplever. Först begrav-
des han i Ankaras etnografiska museum. 
Sen den 10 november 15 år efter hans död 
blev hans kvarlevor förflyttade till det ny-

byggda mausoleet Anıtkabir som också lig-
ger i Ankara. Mausoleet börjades byggas 

David Stanley from Nanaimo, Canada, CC BY 2.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via 

Wikimedia Commons 

Volki16 at Turkish Wikipedia, Public domain, via Wiki-

media Commons 
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En drog är något som är skadligt att an-

vända och som du kan bli beroende av. 

Några exempel är cannabis, kokain, amfe-

tamin och starka smärtstillande läkeme-

del som tramadol. Det är vanligt at få pro-

blem i livet och vardagen om du använder 

droger.  

Det finns olika sorters droger. Det kan till 

exempel vara tabletter, pulver, något du 

röker eller något du dricker. Några exem-

pel är cannabis, amfetamin, heroin, 

ecstasy och kat. Vissa starka smärtstil-

lande läkemedel och sömntabletter räk-

nas som droger, till exempel tramadol och 

bensodiazepiner som också kallas benso. 

Alkohol och tobak kan också räknas som 

droger, men de är lagliga att använda om 

man är över 18 år.  

Vilka narkotikasorter är van-
ligast i Sverige? 

Den allra vanligast använda narkotikasor-

ten i Sverige är cannabis, det vill säga 

hasch eller marijuana. Det är tydligt om 

man exempelvis tittar på rättsväsendets 

narkotikabeslag eller frågeundersökningar 

om narkotikaanvändning. Enligt studien 

Vanor & konsekvenser från 2017 svarade 

3,6 procent i åldersintervallet 17–84 år att 

de använt cannabis under det senaste 

året. I samma undersökning kom därefter 

kokain (0,9 %), ecstasy (0,7 %) och amfe-

tamin (0,5 %). Detta skiljer sig delvis från 

exempelvis beslagsstatistiken, där amfeta-

min normalt sett följer efter cannabis i 

vanlighet. 

Det bör dock framhållas att ett flertal lä-

kemedel är narkotikaklassade. Icke-

förskriven användning av sådana läkeme-

del är att betrakta som narkotikaanvänd-

ning, och de är vanligt förekommande 

inte minst vid förgiftningsdödfall. Huvud-

sakligen handlar det om så kallade 

bensodiazepiner, det vill säga sömnmedel 

eller lugnande medel, liksom om olika 

narkotikaklassade smärtstillande preparat 

(opioider). De kan vara insmugglade till 

Sverige eller komma från den legala mark-

naden. Enligt den ovan nämnda studien 

var det 5,3 % som rapporterade icke-

förskriven användning under senaste 12 

månaderna av sådana läkemedel 2017. An-

vändning av heroin är mindre vanligt jäm-

fört med tidigare, och detta har delvis er-

satts av opioidläkemedel. För ett antal år 

började nya syntetiska psykoaktiva sub-

stanser (NPS: er) förekomma. Dessa är 

mindre vanliga idag, och de övertog aldrig 

positionen för något av de redan existe-

rande narkotikasorterna. 

Droger som är lagliga men 
farliga 

Det finns droger som inte är narkotika 

Risker med droger  
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röker cannabis kan du till exempel få svårt 

att minnas saker och att koncentrera dig. 

Det kan påverka hur det går för dig i sko-

lan, på jobbet eller i andra aktiviteter. 

Du kan börja må dåligt psykiskt av att an-

vända droger. Du kan till exempel känna 

dig rastlös, misstänksam, ledsen eller få 

ångest. Du kan uppleva saker som inte hän-

der på riktigt. Du kan få skador även om du 

bara testar en drog enstaka gånger. De 

flesta personer som prövar droger, gör det 

för att det känns kul eller spännande. En 

del personer använder droger för att ta bort 

jobbiga känslor. Men de jobbiga känslorna 

kommer tillbaka. Det finns andra, bättre 

sätt att bli lugn och må bra.  

 Du kan hamna i dåliga situationer. Det är 

svårare att förstå vad som är bra och dåligt 

att göra när du är påverkad av droger. Det 

kan hända saker som du inte vill, och far-

liga saker. Till exempel bråk, olyckor, att du 

har sex fast du egentligen inte vill eller att 

du delar bilder i sociala medier som du sen 

ångrar. 

 

 

 

enligt lagen. Det är oftast nya droger som 

inte har blivit olagliga än. Ibland kallas de 

för nätdroger, eftersom de ofta säljs på nä-

tet. 

Såna här droger kan vara väldigt farliga. 

Det finns till exempel droger som gör att 

du slutar andas eller att hjärtat stannar. 

Det kan ta ett tag innan nya droger blir för-

bjudna, även om de är farliga. 

Droger påverkar dig på olika 
sätt 

Vissa droger kan göra att du känner dig 

lugn och trött, och glömmer omvärlden. 

Du får sämre minne och svårare att tänka, 

om du använder drogerna ofta. Andra sor-

ters droger gör att du känner dig pigg, lyck-

lig eller får bättre självförtroende en stund. 

Du kan också få ont i huvudet, feber, känna 

att hjärtat slår snabbare eller få svårt att 

andas. På Drugsmart.se kan du läsa mer om 

hur olika droger påverkar hjärnan och 

andra delar av kroppen. 

Hjärnan och kroppen skadas 

Droger skadar kroppen på olika sätt. Hjär-

nan, andningen och hjärtat kan påverkas. 

Vissa saker kan du märka själv, som att du 

blir trött eller somnar, eller kräks. Du kan 

också få hjärtklappning, kramp eller bli 

medvetslös. Det kan vara allvarligt och det 

finns risk att dö av vissa droger. 

Vissa saker märks inte lika direkt. Om du 
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Du kan bli beroende  

Beroende betyder att kroppen har vant sig 

att vara påverkad av droger. Då känns det 

väldigt jobbigt att inte få drogen.  

Det är svårt att sluta, även om du kanske 

vill. Det är större risk att bli beroende när 

du är ung.  

Tecken på att du behöver 
hjälp 

Känner du igen dig i något från listan? Det 

är i så fall ett tecken på att du behöver 

hjälp. Det bästa är att prata med någon om 

att du har problem med droger. 

 Dina känslor förändras. Du kanske är 

irriterad, ledsen eller rädd oftare än förut. 

 Du har svårt att koncentrera dig, och 

glömmer saker som har hänt. 

 Något förändras i kroppen, till exempel 

att du har svårt att sova, eller är mer eller 

mindre hungrig än vanligt. 

 Du behöver mer droger än tidigare för 

att bli påverkad. Du behöver ta droger of-

tare. 

 Det går sämre för dig i skolan, på jobbet 

eller med andra saker som är viktiga för dig. 

 Din relation till familjen, kompisar eller 

andra personer förändras. 

 Du får problem med pengar. 

Om du eller någon annan be-
höver hjälp  

Ring alltid 112 om någon är medvetslös. 

Kontakta polisen eller åk till ett sjukhus om 

du eller någon annan är påverkad av droger 

och behöver hjälp.  

Om du behöver behandling 

Det finns behandling för drogberoende. Här 

kan du få hjälp: 

 Vårdcentralen. Du kan söka vård på 
vilken vårdcentral eller mottagning du 
vill i hela landet. Många mottagningar 
kan du kontakta genom att logga in. 

 Socialtjänsten i din kommun. 

 Ideella organisationer, till exem-
pel Anonyma narkomaner, Anonyma 
Alkoholister, Kriminellas revansch i 
samhället, Musketörerna eller Svenska 
brukarföreningen. 

Källor: 

www.umo.se 

www.drugsmart.se 

 

Elin J. 

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/hitta-vard---forinstallda-sok/hitta-vardcentral-nara-mig/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/valja-vardmottagning/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/valja-vardmottagning/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/stockholm/lankar-till-andra-webbplatser/anonyma-narkomaner/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/anonyma-alkoholister---startsida/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/kriminellas-revansch-i-samhallet/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/kriminellas-revansch-i-samhallet/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/musketorerna/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/kriminellas-revansch-i-samhallet/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/lankbiblioteket/nationella-lankar/svenska-brukarforeningen/
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plats och det blir som du nästan är där. El-

ler om man vill öva med pilbåge, så kan 

man använda en simulator för det, det blir 

inte exakt samma sak, men nära nog om 

man inte vill lämna säkerheten av sitt hem. 

Men först och främst så är det en enorm 

omväxling från att bara sitta ner med ett 

tangentbord. Potentialen är enorm och det 

utvidgas hela tiden.  

Det finns några krav om man vill börja 

själv. Man kan beställa VR utrustning lite 

överallt på internet. El-Giganten, Elon och 

många andra leverantörer, eller så kan man 

gå raka spåret till dom som tillverkar sina 

egna varianter.   I vilket fall som helst, så 

behövs en något stark dator. Och se till så 

att du har utrymme. Som regel behöver du 

några kvadratmeter att röra dej fritt i. Det 

sista du vill är att du kolliderar med några 

av dina möbler i huset. När du är i VR så 

ser du världen i datorn, inte världen din 

kropp är i. Det kan bli förvirrande.  

Om du vill pröva på VR så vet jag att det 

finns några platser runt om i Sverige som 

funkar som öppna hus för det. Jag vet inte 

exakt var det finns men jag har hört om ett 

ställe i Göteborg bland annat. Hur som 

helst så funkar det här som ett exempel på 

hur långt vi har kommit. Och med rätt an-

vändning så är allt möjligt. För att vara är-

lig så är den detaljen sann för rätt mycket i 

våra liv. Vi måste bara vara villiga att för-

söka ta nya steg. 

Ulrik H.  

Vi lever i en tid där teknikens framsteg går 

framåt för varje dag som går oss förbi. Da-

gens teknik och elektronik är nästan förra 

årets efter en månad. Tyvärr är mycket av 

denna teknik bara utvecklad för att ekono-

min och vårt samhälle ändras, och inte all-

tid för det bättre. Men ibland så kommer 

någonting som formar en helt ny kategori 

på egen hand. Idag ska jag prata om den 

teknik som har format en helt ny variant i 

hur våra datorer och rum används. Jag pra-

tar om Virtuell Verklighet, eller VR som 

det helt enkelt kallas. En teknik som kos-

tade en förmögenhet förr, men som nu är 

något rimligt för de som är villiga att göra 

en investering.  

Först så måste jag varna att tekniken inte 

är för alla. Om du tillhör den folkgrupp 

som drabbas av yrsel så fort man sitter 

framför en skärm så kan det bli problem. 

Och det är starkt rekommenderat att inte 

försöka om man har problem med epilepsi.  

Med den varningen ur vägen, så kan jag 

förklara.  

Vi alla känner till hur det är att sitta fram-

för en dator eller TV. Men vad om man satt 

INUTI denna skärm. Det är vad VR bygger 

på. Man tar på sej en sorters hjälm som är 

direkt kopplad till sin dator, och hjälmen 

visar då det som händer i datorn genom 

två skärmar framför ögonen. Man kan 

vända sej om, och världen i VR formar och 

vrids alltefter sina rörelser. Man använder 

inte bara händerna eller någon fjärrkon-

trol, hela kroppen är plötsligt som en del 

av datorn.  

Det finns många användningsområden för 

detta så klart. Allt ifrån nöje till upplevel-

ser. Om man skulle vilja besöka en fjärran 

plats utan att resa, så kan VR simulera en 

Framtidens Teknik I Underhållning  
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Ellinore lever ett lugnt och harmoniskt liv i 
Tranås. Hon stiger ur sängen runt klockan 
sex på morgonen för att göra sig redo för job-
bet i Wigénshuset där hon har som uppgift 
att ta emot beslut från handläggare och se 
till att de kan verkställas. Vegetarisk kost är 
inte främmande Ellinore gillar att variera sig, 
det kan även slinka ner en hamburgare då 
och då. Hembränt är en dryck som aldrig nå-
gonsin förekommit i Sandbergs liv. Om 

stressen blir allmänt påtaglig då lyfter hon 
blicken, ser helheten och prioriterar. På tv 
ser hon helst serier. Och läser gör Sandberg 
inte, men om andan skulle falla på kan det 
bli något inom feelgood genren. Och hon har 
ett blygsamt antal böcker i hyllan. Hon är 
inte speciellt engagerad i sport, men gillar 
ändå att träna på gym. Ellinore är självklart 
gift med drömmannen. I skolan var hon inte 
så värst mycket buse utan förhöll sig väl till 
ordningen. Under semestern tar hon helst 
ett dopp invid en strand någonstans. Och 
militärtjänstgöringen bangar hon inte för 
utan skulle med ett grabbigt hjärta gärna 

testa på. Kronblom och Åsa Nisse figurerar 
inte i hennes liv, hon har faktiskt aldrig be-
kantat sig med figurerna. Kantarell eller möj-
ligen tryffel i en pasta är de svampar Sand-
berg föredrar och skogens alla bär ser hon till 
att äta, så det så! Friluftslivet behåller hon i 
tanken, småkryp och insekter kan vara obe-
hagligt. Hon unnar sig både kaffe och te och 
att anstränga sig rent fysiskt är inget problem 
då hon även gillar att lata sig. Semestrar gör 
Ellinore i närområdet. Ett alternativt intresse 
är att se på matlagningsvideos på youtube. 
Egentid tar hon när det passar. Mottot att det 
alltid kommer något gott ur det mesta är nå-
got som Sandberg anammar. Hon ler ofta och 
mycket, hänga läpp är inget för henne. Hellre 
hockey än fotboll. Ellinore bangar varken för 
historia eller samhällsfrågor, men är inte på 
något vis politiskt engagerad. Jakt och fiske 
är inget för henne, men en stund i soffan eller 
en promenad får henne oftast att koppla av. 
Motorsport låter hon helst bli. 
Ellinore har haft Covid-19, men klarade sig 
som tur var rätt så bra. 
 
 
Joakim Becker 

Ellinore ”feelgood” Sandberg  
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Lasse Stefanz tidigare Lasse Stefans, är ett 

country influerat dansband, bildat 1967 i 

Kristianstad av Hans Sigfridsson (gitarr, sax-

ofon och kör ). Lasse Sigfridsson (bas, sång) 

och Olle Jönsson (sång). Senare har även 

Christer Ericsson ( gitarr), Anders Pettersson 

( keyboard, dragspel och kör ) och Gunnar 

Nilsson ( trummor ) tillkommit. 

Lasse Stefanz bildas 

Hemma i pojkrummet i Gärds Köpinge, en 

sömnig by utanför Kristianstad, satt 14-åriga 

tvillingpojkarna Hasse och Lasse Sigfridsson 

framför tv:n och Hylands Hörna. De tittade 

storögt på apparaten, men inte på ikonen 

Lennart Hyland utan på studiogitarristen Ro-

land Bengtsson. 

Då föddes idén att starta ett eget band. Lasse 

gillade Ann-Louise Hansson och Elvis, men 

kunde Roland Bengtsson och Beatles borde 

väl Hasse och Lasse kunna, tänkte dom och 

beställde sin första gitarr på postorder. 

Sedan började övandet växelvis för Hasse och 

Lasse. När pappa Sigfridsson fick tillbaka på 

skatten köptes en gitarr till och lyckan var 

gjord. Nu skulle världen erövras! 

Kompisarna Alf Göransson och Stefan 

Roslund övertalades så att vara med i bandet. 

Hasse, Lasse och Alf på gitarr och Stefan på 

piano. 

Men en trumslagare behövdes och de hade 

hört talas om en ivrig pojk som flyttat in till 

byn. Olle Jönsson var duktig på att slå på 

grytlock så tvillingarna höll audition. Olle 

trummade till sig jobbet och de firade med 

var sitt glas saft, som den 12-åring han var! 

Bandet repeterade hela tiden, men behövde 

ett namn. De valde bland allas namn, dubbel-

namn skulle det vara, och fastnade till sist för 

kombinationen Lasse Stefans, då med s (z 

kom senare). Efter något år fick bandet sin 

första spelning! Det var i pausen på bingoaf-

tonen i Ringelund. Bandet var mäkta stolta 

när de monterade upp sin utrustning, inte på 

scenen för där satt bingoutroparen. Pojkarna 

fick istället spela i ett prång vid handikapp-

toan. Olle syntes visserligen inte bakom 

trummorna, men publiken applåderade och 

efteråt fick de var sin bingobricka och åtta 

kronor var i gage. Lyckan var total! 

Under slutet av 60-talet var bandet världsbe-

römt i hela Gärds Köpinge och till och med i 

grannbyarna. Bingoaftnarna blev fler liksom 

Centerns Ungdomsförbunds fester och pri-

vata kalas. Hasse började öva på bas och sax-

ofon. Bandet formerades mer och mer, men 

1969 hoppade Alf Göransson av. Goda råd var 

dyra, bandet fick ha audition igen. 

Till den spelningen kom Christer Ericsson. 

Han var jättenervös, men fick jobbet. 

Nu la bandet i ännu en växel. Pojkrummet 

var för litet som replokal och istället fick Sig-

fridssons hönshus börja användas. Hönorna 

värpte ägg medan pågarna övade. 

Stefan Roslund började tycka spelningarna 

tog för mycket tid och slutade. Ännu en gång 

var goda råd dyra, men Lasse Stefans hade 

hört talas om en ung pianist som var duktig 

Lasse Stefanz  

Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0 <https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia 

Commons 
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met hos Mariann blev också första guldski-

van (50 000 exemplar). Under åren 1983-

1988 gjordes ytterligare sex album, och för-

säljningssiffrorna blev framgångsrika. Un-

der denna period ökade Lasse Stefanz po-

pularitet markant ute på dansbanorna, och 

flera publikrekord slogs. Efter det att 

Svensktoppen haft uppehåll åren 1982-

1985 fick Lasse Stefanz sin nästa hit på lis-

tan med "Världens lyckligaste par", en duett 

tillsammans med Lotta Engberg som var en 

hit i mitten av 1987. Den låten skrev Erics-

son, precis som de flesta andra svensk-

toppslåtar som bandet haft. Även melodier-

na "Nere på söder", "Peppelinos Bar" och 

"Oklahoma" låg på listan. 

Sent 1980-tal till 2000-talet 

1988 lämnade bandet Mariann Grammofon 

AB och gick över till ett nytt skivbo-

lag, Frituna. Första albumet där, Livets ljusa 

sida, blev en framgång och innehöll bland 

annat duetten "De sista ljuva åren", även 

den skriven av Ericsson, med Christina 

Lindberg. Låten var från början en B-sida, 

men testades på Svensktoppen och gick in 

där i februari 1989. I april 1990 slog 

den Hootenanny Singers gamla maratonre-

kord på 52 veckor med "Omkring tiggarn 

från Luossa". "De sista ljuva åren" låg kvar 

på Svensktoppen i hela 65 veckor. 2002 blev 

"De sista ljuva åren" utsedd till "Tidernas 

Svensktoppslåt". 2003 kom även Lasse Ste-

fanz första musikvideo någonsin, "Från Ös-

terlen till Oklahoma". 

I november 2008 tackade bandet nej till att 

delta i den svenska Melodifestivalen 

2009 med låten Den första kyssen. 

 

2010 och framåt 

Nordens största dansband 
Bandet medverkade i melodifestivalen 2011 

med melodin ” En blick och nånting händer 

och charmig. De tog mopederna och tjuv-

lyssnade på när Anders Pettersson spelade 

med ett konkurrerande band. Efteråt er-

bjöd de honom jobbet och han tackade ja. 

Här bildades Lasse Stefanz, som sedan spe-

lade med samma uppsättning fram till för 

bara ett par år sen. 

Tidiga år 

1970 gav man ut sin första singel, med två 

låtar skrivna av Christer Ericsson. Två år 

senare kom den andra singeln, även den 

med Ericsson som låtskrivare. Samma år 

kom första albumet, Vad tiden går, på det 

lilla skivbolaget Habima och det var nu som 

bandet utvecklades från lokalband till 

svenskt riksband. Ytterligare fyra album 

gavs ut under de första 

åren: Spelmansminnen, Strandpartaj, Sunshi

ne och Darling. På albumet Darling hade 

Ericsson gjort låten "Vid en liten fiske-

hamn". Den låten fick Bert Karlsson med 

sitt skivbolag Mariann att skriva skivkon-

trakt med Lasse Stefanz.  

1980-talet 

1982 kom första albumet på Mariann Gram-

mofon, Oh Julie!. Låten "Oh Julie" blev 

Lasse Stefanz första Svensktoppsetta. 1982 

medverkade bandet bland annat i program-

met Nygammalt i SVT. Populariteten inne-

bar också ökad skivförsäljning. Första albu-

Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén  
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” som tävlade i Malmö den 26 februari 2011, men 

åkte ur. 2012 Firade bandet imponerande 45-års 

jubileum. Det firades med en fullödig biografi 

om bandet av dansbandsexperten och program-

ledaren Thomas Deutgen med nytagna bilder av 

fotograf Lina Haskel. Bonniers fanns på plats en 

solig dag i Kristianstad när bokreleasen firades, 

med snittar och bubbel. Samtidigt kom bandets 

egna röda vin, som snabbt sålde så mycket att 

det hamnade i Systembolagets ordinarie sorti-

ment. 

Men allt var inte snittar och bubbel. Hasse Sig-

fridsson gick i pension och då valde hans bror 

Lasse att också sluta i bandet. Ett omvälvande 

beslut för det gamla kompisgänget som spelat 

ihop sedan de drack saft och åt kakor för 45 år 

sen. För Olle och Christer fanns dock inget al-

ternativ, med tanke på den enorma succé som 

Lasse Stefanz då upplevde. Lösningen hette Jo-

achim Svensson på saxofon och klaviatur samt 

Henrik Wallrin på sång och bas. Plötsligt hade 

medelåldern sänkts rejält och ett ”nytänt” Lasse 

Stefanz tog sommarens dansbanor i besittning. 

Ett filmteam under ledning av Thomas Deutgen 

följde bandet den heta sommaren, som också 

innehöll medverkan i Allsång på Skansen i SVT, 

Moraeus med mera i Orsa (också SVT), 

dansgala i Norge och premiärspelning på 

Gröna Lunds stora scen i Stockholm. Fil-

men visas inom kort på SVT och då 

släpps även en dvd, med mängder av lå-

tar inspelade på Öhn Hedesunda utanför 

Gävle. 

Ytterligare ett rött vin, Amarone, släpps 

och bandets musikaliske motor Christer 

Ericsson har fortfarande nya vilda idéer 

kring bandet. 

Lasse Stefanz gav sommaren 2016 ut ski-

van Roadtrip. Den 5 januari 2017 spelade 

gruppen en jubileumskonsert på Arenan i 

Kristianstad. Dagen efter kom ski-

van 50th Anniversary med gamla, men 

nyinspelade låtar såsom "I ett fotoal-

bum", "Emelie" och "Peppelinos Bar ” 

Bandet har fått totalt fyra Grammisstaty-

etter, musikbranschens finaste pris, den 

senaste så sent som i februari 2013 för al-

bumet Rocky Mountains. Riktigt hur 

många guld- och platinaskivor bandet 

har vet ingen riktigt. Bara att alla skivor, 

utom en (!) sålt guld. De har spelat in 

närmare tusen låtar och fått mängder 

med utmärkelser, inte minst dansbands-

branschens eget pris Guldklaven, som 

Dansband och Sångare vid flera tillfällen. 

De har deltagit i Melodifestivalen, tv- och 

radioprogram, jippon och galor över hela 

Norden. Slagit publikrekord flera gånger 

om och är idag en stor nöjesindustri och 

det band som säljer flest skivor av alla 

artister i Sverige, alla musikgenrer! Ban-

det har eget crew med sig på turnéerna, 

runt 120 jobb per år över hela Norden. 

Idag blir det biljettrusning när Lasse Ste-

fanz kommer till stan, 46 år efter starten 

hemma i pojkrummet hos Sigfridssons. 

                                                                   Elin 

Källor:  

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

Lasse_Stefanz 

https://www.lassestefanz.se/ 

possan, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/

licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons 
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Joacim Svenssons Diktsida 

Följ strömmen 

Ska man följa med folket el-
ler ska man gå sin egen väg-
frågorna är många hur ska 
man finna svar följer min 
egen väg ett tag till så får 
man nog svar in sinom tid.  

Galen 

De säger att jag är galen  

Jag följer ju bara den väg 
som jag har framför mig. 

Djupet 

Många blickar ju ut i rymden 

Själv går jag gärna  

på djupet och ser hur: 

Saker och ting fungerar. 

Sjukdom 

De säger att jag är 

sjuk i huvudet men har 

ni aldrig förstått hur jag 

tänker så är det inte så 

konstigt om ni ser mig 

Som en utböling. 
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i dag så heter skriften olika men används 

på samma sätt förutom vissa ord som inte 

finns i Nord Korea. I Syd Korea heter det 

Hangul och i Nord Korea heter det 

Chosŏn'gŭl. I Nord Korea använder man 

bara Hangul och i Syd Korea använder 

man också ett system som heter Hanja 

som är kinesiska tecken ihop med kore-

anska men man behöver inte kunna det 

om man inte vill. Hur man skriver Kore-

anska är faktiskt rätt så enkelt man börjar 

alltid men en vokal sen lägger man till 

konsonanter i olika block exempelvis or-

det katt; 

 

 

 

 

John E. 

Den koreanska skriften var från början skri-

ven med kinesiska tecken som inte var så 

lätt att uttala för koreanerna och helt omöj-

ligt att skriva för vanligt folk som inte var 

rika och hade råd att lära sig skriva. Skap-

aren till Hangul hette Sejong och var den 

fjärde kungen av Joseon dynastin han levde 

från 1397 till hans död 1450. När han började 

göra Hangul så var det bara hans familj och 

hovet som visste om det. När det nya alfabe-

tet släpptes till allmänheten så möttes det 

med stark kritik av eliterna som tycket att 

det var onödigt med ett nytt alfabet. I Korea 

Hangul 한글 

Alfabetet Hangul 
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Exempel på Hanja 

Benzenekim, CC BY-SA 4.0 <https://

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wiki-

media Commons 

Källor: 

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

https://www.britannica.com/topic/

Hangul-Korean-alphabet 
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