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SCP-035 

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

Intressanta händelser & 
fakta 

Förord 
 
Det är med viss beundran som jag skriver detta förord, så många och ytterst skickliga text-
författare som tagit sig an olika artiklar. De behärskar verkligen pennans egenskaper. 
Här blandas och ges allt som ryms inom ramarna. 
Är du en ärlig lögnare, falskspelare eller vet du svaret på himmel och helvete? Världen ser ut 
att ruttna.  
Vad kan vi göra för att våra efterlevande ska få ett drägligt liv?  
Frågorna hopar sig. 
I dagarna har det för mig varit mödosamt att foga mig till verkligheten så det föll sig natur-
ligt att korr läsa Solsidan och utkristallisera hopp om mänskligheten och mer därtill. 
Kanske lösgör vi knutarna, eller får du fler. Tanken är att vi ska belysa fakta och gå till bot-
ten med allehanda stoff, och där tycker jag att vi lyckats väl. 
Hoppas vår mix av näring smakar bra och får dig att hungra efter mer så vi kan fortsätta att 
blanda och ge. 
 
 
 
Joakim Becker & redaktionen 

Beckers Diktsida 

Känn dig själv 

Continental Bull-
dogg 

Helenas Hörna 

James Randi, den 
ärlige lögnaren 

Beckers Krönika 

Klimataktionen och dess be-
hov 

Horoskop 

Johnny Bode 

Jocke S. Diktsida 

Träning 
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Jag skolar om 
 
Sitter i Cafeterian 
och läser på 
om tidiga 
beatpoeter 
och koderna till 
olika kassaskåp 

Välkommen 
 
Du säger att jag 
ska känna mig 
som hemma 
 
Hemma känner 
jag mig alltid 
borta 
 
Så det ska nog 
gå bra 

Döden slickar 
mig i  
nacken 
 
Tungan är 
sträv 
 
Jag kastar en 
pinne 
och säger 
”Apport!” 

Beckers       Diktsida 
Stjärnhimmel 
 
Det är inte 
alltid bra att 
vara lång 
 
Men när man 
plockar 
stjärnor 
då är varje 
centimeter 
nödvändig 
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En japansk historia berättar om en stridslysten 

samuraj som krävde att en zenmästare skulle 

förklara vad himmel och helvete var. Men mun-

ken svarade hånfullt: ”Du är bara en obildad tölp 

– jag kan inte ödsla min tid på såna som du!” 

Kränkt och ursinnig drog samurajen sitt svärd 

och vrålade: ”Jag skulle kunna döda dig för din 

fräckhet.” 

”Det”, svarade munken lugnt, ”är helvetet.” 

Överraskad av att förstå hur rätt mästaren hade i 

fråga om det ursinne som hade honom i sitt våld 

lugnade samurajen, stack svärdet i skidan, bu-

gade och tackade munken för den insikt han gi-

vit honom. 

”Och det”, sa munken, ”är himlen.” 

Samurajens plötsliga insikt om sitt eget upp-

rörda sinnestillstånd illustrerar den avgörande 

skillnaden mellan att vara rov för en känsla och 

att bli medveten om att man har ryckts med av 

den. 

Det är från boken ”Känslans intelligens” av Da-

niel Goleman. 

Det är skillnaden mellan att exempelvis vara be-

sinningslöst ursinnig på någon och att tänka den 

självreflekterande tanken ”det är ilska jag kän-

ner” samtidigt som man är ursinnig, 

som Goleman skriver. 

Goleman berättar att William Styron skrev om 

att vara medveten om sina känslor – ”vara åtföljd 

av ett andra jag – en spöklik observatör som, 

opåverkad av kraftlösheten hos dubbelgångaren, 

med lidelsefri nyfikenhet iakttar hur den andre 

kämpar.”  

Mina egna tankar 

Varför är det så viktigt att uppmärksamma sina 

känslor? Det finns flera symboler för hur man 

kan göra när man väljer att inte se sina egna 

känslor. Som tillexempel att bygga upp murar 

runt sig, stänga av, glömma bort, vara vilande… 

”Äh det tar jag sen, efter jag varit arg.”  

Men hur gör man för att styra sina känslor? Är 

det okej att vara arg och hur mycket är för myck-

et? Varför går vissa människor att överstyr? 

För mig det viktigt att kunna iaktta och lägga 

märke till vad som sker i vår omgivning och i 

vårt sinne. Men jag önskar också att andra hade 

samma vilja och förmåga att kunna se sig själv 

innan de tappar förståndet eller väljer att förlora 

förståndet. 

Enligt mig är det okej att vara arg, det är mänsk-

ligt. Det är en känsla precis som sorg och glädje 

som vi människor är byggda för att känna.  

Men hur styr man sina känslor? 

Jag tror det hjälper att se sanningen, att tala klar-

språk för sig själv och till andra så blir man mer 

uppmärksam när känslorna kommer. Genom att 

prata om sina känslor med någon kan man 

även bättre förstå dem. Skriva kan också hjälpa 

till med att se hur man reagerar på sina egna och 

andras känslor som en liten påminnelse för 

framtiden. 

Kommunikation och öppenhet ger insikt att 

hantera sina känslor, att fatta personliga beslut, 

att hantera stress osv. 

Gruppdynamik och själviakttagelse är alltså 

mitt svar på konfliktlösning. Vare sig kom-

munikation är med sig själv eller med tillsam-

mans andra personer.  

Joharis fönster är en psykologisk teori som är 

Känn dig själv 
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värdig att ta upp i det här sammanhanget. 

Människor kan reflektera sig själva till en viss 

grad men alla sidor av sig själv är man inte 

medveten om, det finns egenskaper andra ser 

som du själv inte kan se utan hjälp från 

andra.  

Hur skulle man kunna lugna 
ner andra? 

Att hålla sig lugn själv hjälper att lugna någon 

annan. Sen finns det situationer man kan 

hamna i där alkohol eller andra substanser får 

personen att tänka på mer orationellt. Där 

personen hanterar sina upplevelser mer an-

norlunda än en nykter person.  

Så hur hanterar man det? 

Enligt mina egna erfarenheter är det bästa att 

hålla sig lugn för att hantera situationen, i 

svåra stunder är det viktigt att be om hjälp 

och i vissa stunder ska man välja att gå däri-

från.  

Jag tycker det är viktigt att lära känna sig själv 

och sina känslor. Jag väljer att vara nykter för 

att mitt sinne mår bättre av det. Jag är mer 

öppen för mig själv och om vem jag är som 

person. Jag vill vara en person med sunt för-

nuft och jag hoppas att allt fler människor 

väljer att vara det. 

Att komma i kontakt med sina 
känslor 

Beverley Hare skriver i boken ”Bättre självför-

troende – Lär dig kommunicera klart och en-

tydigt” att ”om man kan acceptera sina käns-

lor som de är utan moraliskt värde är det lät-

tare att känna dem och sedan bestämma vad 

man ska göra med dem.” 

Hon menar att om de inte har något mora-

liskt värde kan de inte stämplas som varken 

bra eller dåliga – de bara ”är”. 

Hon skriver också: 

”Om man kan acceptera känslorna som att de 

är utan moraliskt värde är det lättare att 

känna dem och sedan bestämma vad man ska 

göra med dem.” 

Och: ”Om man undertrycker sina känslor är 

man inte medveten om dem och om man inte 

är medveten om hur man känner sig i en given 

situation är det omöjligt att fatta beslut grun-

dade på att man besitter alla fakta. Vi är kän-

nande varelser likaväl som tänkande varelser – 

att grunda våra beslut på enbart förnuft och 

logik är att förneka en stor del av oss själva.” 

Att få bättre självkänsla och tankar bakom 

självkännedom 

Vi lever i en tid av misär och elände men vi 

lever också i en tid av frihet och önskan, 

drömmar och liv.  

Tillsammans är vi starka och med hjälp av dig 

själv och varandra kan vi vara mer öppna. 

Skriva är ett hjälpmedel som många un-

derskattar. Ett försök att öppna sig för om-

världen och sig själv gör det möjligt att vara 

den du vill vara.  

Men hur får vi bättre självkänsla och självför-

troende för att göra det möjligt?  

Kanske är det viktigt att komma i kontakt 

med sina känslor, det säger ju inte att du 

måste handla utefter vad du känner. Vi skulle 

även behöva utforska vårt sinne och logiskt 

tänkande innan vi gör ett beslut. Kanske om 

vi öppnar oss mer kan vi börja leva i en ny tid 

av eftertanke och självkänsla.  

Att handskas med känslor, att undertrycka 

känslor, att se sig själv som offer, att välja sin 

roll, att använda sinnet som ett redskap för 

förändring, avslappning och meditation. Det 

är viktiga meningar som Beverly Hare tar 

upp.  

Källhänvisning:  

Goleman, D, Känslans intelligens 

Hare, B, Bättre självförtroende – lär dig kom-

municera klart och entydigt 

Joharifönster – Wikipedia 

                                                                            EM. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Joharif%C3%B6nster
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Imelda Angehrn var uppfödare av rasen Eng-

elsk bulldogg, men kände att rasens hälsa 

inte var på en acceptabel nivå. Under tidigt 

2000-tal startades ett korsningsavelsprojekt 

upp tillsammans med den schweiziska ken-

nelklubben. Tanken var att ta fram individer 

med en förbättrad anatomi. Man ville få fram 

hundar med en god rörelseförmåga och med 

en förbättrad andningsförmåga.  

För att få fram dessa individer valde man att 

korsa Engelsk bulldog med Olde English Bull-

dog utav David Leavitt-linjer. I vissa senare 

led av korsningsarbetet så använde man sig 

även av hundrasen Bullmastiff. Dessa kors-

ningar som tagits fram skulle sedan återinfö-

ras i den Engelska bulldoggen för att på så 

sätt förbättra rasens hälsa. Av oklar anledning 

blev dock projektet avbrutet och istället så 

påbörjades ett arbete med att ta fram en ny 

hundras. 

Avelsarbetet var noga kontrollerat. För att få 

tillåtelse till avel var varje individ tvungen att 

genomgå en form av avelslicensering för att 

kunna få ett godkännande. Det innebar bland 

annat: röntgen av höfter och armbågar, labb-

test för att utesluta en genetisk sjukdom som 

kunde förekomma inom Engelsk bulldog och 

”typing”. Vid typing kollade man hur väl en 

individ stämde överens med en rasstandard 

som hade tagits fram. Man såg då både till en 

individs utseende och även till individens 

personlighet. Viss avvikelse ifrån rasstandard 

var tillåten för att inte avelsbasen skulle bli 

för snäv. Om en hund var svag på en punkt så 

försökte man att välja en partner som kunde 

väga upp den svagheten. Avvek en hund för 

mycket ifrån rasstandard eller om hundens 

hälsa inte var tillräckligt god så fick den indi-

viden ingen avelslicens. 

Det lyckade avelsarbetet gjorde att Continen-

tal bulldog började att öka i populäritet. Den 

godkändes som ras i ett flertal europeiska 

länders kennelklubbar. Bland annat i Tysk-

land, Frankrike, Tjeckien och Estland. I Sve-

rige hade rasen blivit godkänd av SKKs avels-

kommitté 2020, men SKKs centralstyrelse 

hann aldrig ta något slutgiltigt beslut om ra-

sens godkännande. Den 30 mars 2022 blev 

dock Continental bulldog internationellt god-

känd av FCI (Federation Cynologique Inter-

nationale) och eftersom att SKK samarbetar 

med den organisationen så blev rasen god-

känd även här i Sverige. Vilket medlemmarna 

och styrelsen i den svenska continental bull-

dog-klubben är väldigt glada för. 

Continental bulldog 
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I och med det internationella godkännandet 

av rasen så kommer det att bli lättare för 

både uppfödare och allmänheten att få en 

överblick av hundrasens läge i Sverige. Har en 

hund en stamtavla i SKK så kan man bland 

annat följa vilka släktled som finns bakom en 

individ. Man kommer även att kunna se ex-

empelvis röntgenresultat och personlighets-

beskrivning (som i dagligt tal kan kallas 

”mentaltest”). Vilket gör det enklare att få en 

inblick i hur rasens hälsoläge ser ut.   

Första valpkullen född i Sverige anlände den 

fjärde november 2020.  I slutet av 2021 fanns 

det 30 hundar registrerade i jordbruksverket. 

Dock fanns det några individer som inte hade 

kommit med i den statistiken. Tidiga impor-

ter som blev registrerade som blandraser ef-

tersom att hundrasen inte fanns som valbart 

alternativ hos jordbruksverket. Det var först 

efter att den första svenska kullen blivit född 

som en utav valpköparna kontaktade jbv. för 

att få möjlighet till att registrera sin hund 

som Continental bulldog.  

Kort om rasen 

Continental bulldog är en medelstor och 

ganska kompakt hundras. Enligt rasstandard 

ska den vara 40-46 cm hög och väga 20-30 kg. 

Den avlades fram för att fungera som säll-

skapshund. Generellt sett är contin en själv-

säker hundras som är vänlig, uppmärksam 

och energisk. Vissa individer kan naturligt 

varna med skall om de uppfattar något kons-

tigt i omgivningen. Annars är rasen inte di-

rekt skällig av sig. I grunden är den en social 

typ av hund, men vissa individer kan vara lite 

försiktiga vid ett första möte med främlingar. 

Med familjen och människor de känner kan 

de vara mer framåt och buffliga av sig. 

Kroppstacklingar av ren glädje är inte ovan-

ligt förekommande inom rasen. Många indi-

vider är ganska lättlärda och följsamma av sig 

med rätt motivation. Rasen är ju i dagsläget 

liten till antalet i Sverige, men ändå så finns 

det några individer som gjort bra ifrån sig 

inom bland annat rallylydnad och nosework. 

Samtidigt så ska man vara medveten om att 

det är en bulldogg av sällskapstyp som det 

handlar om och inte en arbetande bruks-

hund. Vissa hundar kan vara otroligt envisa 

av sig och man kan behöva jobba lite extra för 

att få till ett bra samarbete. En del människor 

har en uppfattning om att bulldoggar är väl-

digt stillsamma av sig. Kanske till och med 

lata som bara vill ligga och ta det lugnt på en 

soffa. Continental bulldog brukar generellt 

sett uppskatta aktivitet och även fast den kan 

se kompakt och klumpig ut, så kan många 

individer ha bra fart i sig och även vara förvå-

nansvärt smidiga av sig. Det är annars inte en 
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särskilt krävande hundras. Det viktigaste för 

en conti är att den får vara en del av familjen.  

Continental Bulldog är förmodligen ingen 

svår ”förstagångshund”. Det man bör tänka 

lite extra på är att man är konsekvent när 

man tränar den. Som tidigare nämnts så kan 

bulldoggar vara envisa av sig, så det gäller att 

man som ägare har lite extra tålamod. Ton-

årsperioden kan vara krävande så det är vik-

tigt att man har lagt en bra grund. Med tyd-

lighet och en god kommunikation med sin 

hund så kommer man långt. Ett mjukt hand-

lag är att föredra när man tränar med sin 

conti. Att ha humor som ägare är en klar för-

del. Bulldoggar kan emellanåt vara ganska 

clowniga av sig och kan ibland göra lite som 

de själva känner för. Har man väl fått till ett 

bra samarbete med sin hund så är en Conti-

nental Bulldog väldigt rolig att jobba med.   

För att sammanfatta så är alltså Continental 

Bulldog en trevlig och charmig sällskapshund 

som stundvis kan vara lite burdus av sig.  

 

 

       

      Källhänvisningar:  

Rasklubben (continentalbulldog.se) 

Fédération Cynologique Internationale 

(fci.be) 

Svenska Kennelklubben (skk.se)   

Petra 

6 månaders ålder 
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Året är 1973. Bakom ett överfyllt askfat synar 

komikern Johnny Carson kvällens gäst, den 

världskände trollkarlen Uri Geller som försö-

ker böja skedar som han gjort åtskilliga 

gånger sen utomjordingar gav honom krafter-

na. I tjugotvå minuter satt Geller i studion 

iklädd sin gräsligaste kavaj utan att ett enda 

metallobjekt böjdes. Det enda som kröktes 

var ögonbryn. Varför var hans skedböjande 

krafter blyga just den kvällen? Prestations-

ångest? Eller handlar det om att någon satt 

käppar i det skedböjande hjärnhjulet? Svaret 

ligger inte i 

själva Geller 

själv utan rekvi-

sitan – de skedar 

Carsons medar-

betare placerat 

på fatet var van-

liga skedskedar 

och inte troll-

karlens egna. 

Trots misslyck-

andet med stu-

dions vanliga 

metallsked fort-

satte Uri Geller 

sin karriär som 

skedböjare 

stämmare. Kon-

troversen gjorde ironiskt nog honom allt mer 

känd bland de som ville se magiska trick utan 

att bry sig ifall de är på riktigt eller ej. Så Gel-

ler kunde fortsätta mässa till den redan 

frälsta massan samtidigt som han extra-

knäckte med att stämma skiten ur alla som 

hånade honom. Nintendo har gjort ett Poké-

monkort föreställandes något konstigt ond-

skefullt, ockult odjur som böjer skedar? Med 

ett japanskt namn (Yungerer/Kadabra) som 

liknar hans eget?! I en rörelse jag döper till 

Kadabra-gate blev denna oskyldiga… Poké-

mon-grej försatt i exil från både kortleken och 

tv-serien tills Geller tjugo år senare tröttnade 

på alla arga mejl. Nu får Kadabra vara med 

igen men ingen bryr sig eftersom det numera 

finns ca en miljon* olika Pokémon. Förutom 

att förbjuda nidbilder, stämma IKEA, samt 

leta efter skatten från Robert Louis Steven-

sons novell Skattkammarön, utvecklade han 

en slags mystisk (fattar ni?) symbios med 

Randi i hopp om att eventuellt stämma sin 

ärkefiende på stora högar pengar. Men Randi 

betalade inte ett enda jota. 

Även om det stora skedböjaravslöjandet 1973 

var roligt så gjorde han ett annat avslöjande 

som mest är deprimerande. Fast ändå lite ro-

ligt. Deprolimerande kanske. Organiserade 

tiggare kan sitta på både gatorna och i tv-

rutan ibland beväpnade med muggar, ibland 

med JesusKristusGuden själv, och har man 

gudomliga krafter på sin sida kan man tjäna 

gräsligt gröna golfplaner med dollar. Allt man 

behöver göra är att lova det omöjliga på ett 

väldigt våldsamt, gapigt sätt och få lite icke 

rullstolsbundna skådespelare att ställa sig 

upp ur rullstolar. Tack vare JESUS HERREN 

KRISTUS GUD kunde Popoff inte bara med 

sin gudomliga förmåga gissa var de i publiken 

bodde (vilket borde vara väldigt poppis bland 

stalkers) utan även gissa sig till deras hälso-

problem. Nu tänker ni kanske att de flesta i 

publiken lär räknas som högriskgrupper inom 

artros, grinöga eller läckage av diverse 

kroppsvätskor men nära skjuter ingen hare. 

För att tjäna massvis med pengar gäller det 

direktkontakt med själva himlakontoret. Efter 

några års högljudd predikan om GUD OCH 

HELVETET varierat med tanthelande började 

skeptiker ifrågasätta Popoffs otroliga krafter. 

James Randi, den ärlige lögnaren 

En magiker med en enorm fluga över 
huvudet försöker böja ett metallsvärd. 
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Är det inte lite konstigt att bara han har så-

dan god direktkontakt med Gud? Varför 

måste man betala så mycket pengar till ho-

nom om Gud nu gör allt jobbet? Får himlens 

telefonister verkligen så bra betalt att de kan 

köpa privata jetflygplan? Skulle det inte vara 

roligt att höra hur Gud nu låter och vad han 

säger till Popoff? Oroa er inte, hittar man 

bara rätt frekvens kan man tjuvlyssna! 

Mystiskt nog lät den gudomliga rösten Popoff 

mottog likt en kvinna med fånig, 70-tals Kali-

forniendialekt. Än mer mystiskt (eller smått 

obehagligt om det 

nu är så här kontakt 

med högre makter 

låter) så tilltalades 

Popoff gulligt som 

”Petey” och infor-

merades om diverse 

personlig informat-

ion kring sina med-

människor. Hade 

tanten Agda på 74 

bast inflammation 

av brunsåsklegg i 

slemsäcken och 

bodde på Plogasej-

gatan 666 informe-

rade den inre öronrösten om det. Då kunde 

Popoff grabba tag i Agda och skrika läskigt på 

henne alldeles för länge så att hon helades. 

Att hans gudomliga kontakt var så rapp och 

korrekt i kontrast mot andra profetiors lud-

diga slumpmässighet var något vår vän Randi 

tyckte var lite misstänksamt. Den var även 

misstänksamt lik Popoffs fru Elizabeth.  

För att gräva djupare inom detta så skickades 

lite infiltratörer till kyrkans predikor för att 

bekräfta att Popoff hade en öronsnäcka. Efter 

detta så kontaktades Alec Jason, en veteran 

inom elektronik som tidigare jobbat inom po-

lisen och underrättelsetjänster. Jason hade 

med sig en skanner som kunde läsa av närlig-

gande frekvenser samt spela in vad som sa-

des. Skannern hade knappt satts igång innan 

den hittade Guds frekvens 39.17 MHz (som 

oftast används av polisen och brandkår) och 

kunde spela in vad som faktiskt inte var gud 

utan frun Elizabeth Popoff. Tillsammans med 

frun till en av Peters vänner fnissade hon sig 

hånfullt igenom publikens böner, nedskrivna 

på kort.  

Randi använde just dessa kort i sin undersök-

ning. Skådespelare runt om i landet gick på 

shower och när de blev utfrågade uppgav de 

falska namn samt sjukdomar som skulle vara 

”intressanta” för Popoff. Utan att ens blanda 

runt i kortleken lästes de falska namnen upp, 

sen helades skådespelarna för alla sina påhit-

tade plågor. En skådespelare vid namn Don 

Henvick hade sån tur att pastorn inte bara 

helade hans alkoholism, utan till och med 

hans livmoderhalscancer! I flera olika stater! 

Det var inte förrän utredningen pågått i un-

gefär sex månader Don avslöjades av sin an-

siktsbehåring men vid det laget hade gruppen 

redan nog med material för att avslöja paret 

Popoff. Över sextio frivilliga som närvarat på 

healingmöten runt om i landet kunde avslöja 

hur healers missbrukat sin religiösa befogen-

het i syfta att tjäna pengar. När utredningen 

var klar val valet av media lätt då hans gamle 

vän Carson än en gång lät Randi framträda på 

sin Tonight Show till åtminstone publikens 

förtjusning. Popoff själv var inte lika förtjust. 

Till försvar påstod han att radion användes 

för att kommunicera med tv-teamet vilket 

han gjorde hela en gång på flera timmars in-

spelning, rösten skulle dessutom vara fejkad 

av Randis magiska krafter. Senare erkände 

han, försvaret ändrades då till att hans predi-

kan var likt spelshower som The Price Is 

Right, där medlemmar i publiken förväntade 

sig att bli uppkallade på scen. Trots att hans 

trossamfund gick i konkurs efter avslöjandet 

gav Popoff aldrig upp och nu trettio år senare 

”Och Herren sade, ”GE DENNE MAN 
MASSVIS MED PENGAR!”. Amen!” 
Att skrika på tanter var en snuskigt 
lukrativ affärsidé, 1987 hade 
Popoffs ämbete en månadsbudget 
på 550,000 dollar – idag motsvarar 
detta strax över 13 miljoner kronor. 
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är han fortfarande igång med att sälja mira-

kelvatten, fula krimskramsprylar till hemmet 

och ”helig skuldsanering” där Gud hjälper till 

att betala av offrets skulder bara de ger 

Popoff lite pengar. På grund av detta beteck-

nade Randi honom som en s.k. ”osänkbar 

gummianka” – en bedragare som vägrar 

sjunka trots att han fångats med byxorna 

nere. 

När han inte avslöjade skojarna erbjöd han 

dem att faktiskt visa sina andliga krafter på 

riktigt, men under de 40 år som den så kal-

lade ”One Million Dollar Paranormal Chal-

lenge” pågick kunde ingen av de drygt tusen 

sökande övertyga juryn. Ett välkänt offer för 

detta var mediet Sylvia Browne som inte bara 

hade koll på hur bygglov fungerade i himlen 

utan även kunde hitta försvunna barn som 

hade dött men återfanns levande senare. Ett 

av dessa barn var Amanda Berry som bortför-

des av Ariel Castro 2003. Året efter försvin-

nandet deltog Browne i Montel Williams 

show där hon berättade för Amandas moder 

att hennes barns döda kropp hade dumpats i 

vattnet men i själva verket hölls hon fången i 

Castros hem tillsammans med två andra kvin-

nor. Tio år efter sitt försvinnande lyckades 

hon få kontakt med en av kidnapparens gran-

nar som hjälpte henne ut och kontakta poli-

sen men vid det laget var hennes mor tyvärr 

inte längre i livet utan hade gått bort utan att 

få veta att hennes dotter faktiskt levde. 

Browne gick med på att delta i Randis test två 

gånger men genomförde det aldrig.  

Även om 2020 blev ett guldår för lurendre-

jare, rymdödlor och coronaförnekare var det 

även året Randi gick bort efter 92 års skeptic-

ism. Han hade då varit gått från allehanda 

magiker till utbrytarexpert, från utbrytarex-

pert till Alice Coopers personliga bödel sedan 

från bödel till soffvärmare på tv för att sedan 

hålla världens största möte för skeptiker med 

publik från hela världen. Redan 2009, då han 

diagnostiserades med tjocktarmscancer var-

nade han sina fans att han skulle gå bort en 

dag – för att kunna lämna plats och syre till 

andra människor. När hans gamle ”vän” Gel-

ler ”beklagade” att Randi gick bort med ”hat i 

sin själ” så sörjde många skeptiker, bland an-

nat magikerduon Penn & Teller från pro-

grammet Bullshit! sin mentor och förebild. 

Kvar i livet lämnade han sin partner José som 

han gifte sig med 2013 efter att ha varit till-

sammans i nästan 30 år och två Guinnessre-

kord, ett där han var instängt i ett isblock i 55 

minuter och ett annat där han var instängd i 

en kista under vatten i en timme och 44 mi-

nuter – elva minuter längre än Harry Houndi-

nis rekord från 1926.  

 

* Min uppskattning. 

OBS: Jag har inget emot troende, bara de som 

utnyttjar andras tro för att tjäna pengar.  

Mathew Olson. 2020. Webbsida. https://

www.usgamer.net/articles/illusionist-uri-

geller-apologizes-for-20-year-old-lawsuit-that

-halted-production-of-kadabra-pokemon-

cards. Läst 4 april 2022. 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-

03050-5 

https://arquivo.pt/wayback/20090710012001/

http://www.randi.org/jr/2007-

02/020209morebrowne.html#i7 

https://casa.colorado.edu/~dduncan/

pseudoscience/PeterPopoff.htm 

https://www.theguardian.com/

commentisfree/2020/oct/25/haunted-future-

without-james-randi-to-see-off-the-

charlatans 

                                                                Emelie B. 



Det är inte någon slump att jag sitter här 
idag. Med mycket hjälp och stöd samt egen 
vilja 
har jag lyckats vända en negativ trend till nå-
got mer glatt och en rentav positiv livsföring. 
Slump hade det varit om jag helt plötsligt 
hamnade där jag idag är utan att göra något 
mer anmärkningsvärt åt situationen. Så jag är 
tillfreds med vad som skett på resan hit. 
Jag har tidigare skrivit om semestern och vad 
jag då skulle göra. Med viss försiktighet måste 
jag då påpeka att inget av de planerade 
resmålen infriades. Det blev ingen längre 
tripp uppåt landet. Frugan och jag var helt 
enkelt mer inne på småländska närområdet. 
Att resa norröver får vi göra till ett fint minne 
vid annan disponibel tidpunkt. Vi var i varje 
fall på Kolmårdens djurpark i Norrköping. 
Och du! Det var en parkvandring icke att för-
glömma. 
Under fringetider beslöt jag att ägna mig åt 
olika uppskattade event. Dessutom upp-
trädde jag under Fri press evenemanget på 
fredagen. Den läsningen var över på runt två 
minuter. Då nervositeten ofta försätter mig i 
en märkbar ångest är det inte alltid enkelt att 
läsa med en förlösande urkraft. Men då gick 
det bra, som om jag druckit någon magisk 
trolldryck. Jag spände blicken i mitt manus 
och rabblade snabbt upp aforism efter afor-
ism. Det var inget bejublande framträdande, 
men publiken valde ändå att applåderade 
unisont. 
Jag bjöds till Stockholm och poesimässan i 
september för att framträda med nya dikter 
ur kommande diktsamling ”Se upp”. Och det 
var riktigt trevligt. Nervositeten var bortflu-
gen och jag läste lugnt och sansat. Jag hörde 
att jag berörde publiken på ett eller annat vis 
och det fick mig att le en smula samtidigt 
som jag växlade mellan dikterna. 
Hösten gör entré och jag sitter på redaktion-
en och filosoferar över tidens rand och dessa 
påtagliga årstidsväxlingar. Visst gillar jag hös-
ten. Kan vara mysigt medan eftermiddagslju-
set trängs bort. Att dra på sig en extra jum-

per, lägga på en bra platta på skivspelaren 
och lyssna till något rogivande medan löven 
lossnar och träden blir till skelett. Kanske un-
nar man sig en slurk kaffe eller en kall Små-
land och lutar sig tillbaka i fåtöljen. Drömmer 
sig bort och kanske diktar ihop ett förlösande 
poem. 
 
 
Joakim Becker 

Beckers krönika 
Höst 
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Debatt:  
Klimataktionen och dess behov  

Vi lever idag i en existens som är rent av PLÅ-

GAD av problem, allt från nya krig i Europa 

till förtryck och hungersnöd i andra hörn av 

vår planet, alla dessa är problem som inte 

borde höra hemma i vår moderna, globali-

serade värld. Vi får mer och mer nyheter om 

fler och fler problem överallt runt oss och vi 

fylls med denna information på ett sätt, som 

är i sin DESIGN byggt för att väcka avsky och 

ilska, men bland alla dessa problem så finns 

det bara ETT ENDA, som berör hela mänsk-

ligheten, ett problem kommer att leda till vår 

civilisation undergång inom en snar framtid, 

om något inte görs. Ett STORT problem, som 

på något vänster, har förvrängts till någon 

sorters debatt om vad som är sant eller inte, 

FAST VÅR EGEN FORSKNING har sagt exakt 

vad som gäller så många gånger om men 

ändå finns det folk som gör allt i sin makt för 

att förneka detta, motivet för detta är oftast 

förnekelse om det oundvikliga, eller för att 

gynna sin egen situation. Detta problem kan 

ni alla nog redan gissa er till, den så kallade 

klimatfrågan, något som BORDE MINSANN, 

heta klimat FARAN. 

Bara det faktum att det heter ”Klimatfrågan” 

är en skymf och ett hån i sig, varför ska detta, 

världens just nu första omfattande fara för 

mänskligheten, vara en fråga, över huvud ta-

get? Om man läser in sig lite i historia så kan 

man upptäcka att det var oljebolagen i värl-

den som först insåg att förbränningen av fos-

sila bränslen kunde och skulle förorsaka om-

fattande skada på vår värld. Kan ni alla gissa 

vad dessa rika potentater gjorde med denna 

LIVSVIKTIGA kunskap? De gjorde minsann 

värre än ingenting, de begravde denna forsk-

ning genom dispyter och tystnadsplikt, an-

ledningen till denna aktion är enkel, om de 

kom fram med denna information så skulle 

folk göra det som vi först gjorde så långt se-

nare, hitta andra energikällor och sätt att fär-

das på. De VISSTE att denna information 

skulle förstöra deras inkomster och resurser, 

så de valde att begrava sanningen för att fort-

sätta fylla sina fickor med, vad som i längden 

är, pengar som är indränkta i blodet av de 

som stod under dessa rikemän. Redan idag, 

så har oljehandeln på egen hand förorsakat så 

många skador, inte bara i form av olyckor, 

men även som en del av de industrier som 

har förpestat vår planet. 

Jag vet vad många personer i världen säger, 

oftast dolda bakom internet anonyma natur, 

påståenden som ”Det finns en naturlig orsak 

till klimatets beteende” eller ”Vårt samhälle 

kan inte påverka en så stor miljö som vår pla-

net”. Båda dessa är påståenden som härstam-

mar från bolagens förvrängning av sanningen, 

all forskning i världen har alltid möts av en 

våg av skepsis, men i detta problem så har 

narrativet varit konspirerat från ruta ett, en 

enkel sökning på internet kan visa hundratals 
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om inte tusentals med sidor som förnekar 

klimatets skador. Dessa finns inte bara här 

för att det finns folk som inte har bättre för 

sig än att basunera ut deras egen ilska och 

okunnighet på nätet, men själva grundstenen 

för dessa, kom från bolagen som vill behålla 

det status quo som existerar idag, och vi kan 

inte glömma två delar till av vårt samhälle 

som bara slänger mer olja och kol på elden, 

vår media och våra regeringar världen över. 

Jag har sett ett antal exempel i olika länder, 

där forskaren i en intervju säger att de ex-

trema vädren vi har haft på sistone beror helt 

på klimatförändringarna, men journalisten 

som utför intervjun är mer än villig att för-

vränga det hela med metoder som selektiva 

frågor eller argument emot som inte ens har 

relation till temat. Allt detta är byggt för att 

väcka bara en smula med tvekan om saken, 

specifikt för att förneka det som sitter rakt 

framför allas näsor, den som kontrollerar nar-

rativet kan själv bestämma vad som är sant, 

en katastrof i dagens värld som ingen lyft ett 

finger för att motverka. 

Om det inte var fullständigt klart, jag själv 

säger att vi ska ta forskningen på klimatsitu-

ationen på ABSOLUT HÖGSTA allvar. Vi 

måste som ett organiserat samhälle inse att 

våra resurser är ytterst begränsade och att vi 

måste kunna dela dessa med omvärlden, för 

endast tillsammans kan vi motverka denna 

kommande katastrof. För varför ska vi vara så 

uppdelade om detta, när vi redan förut har 

motverkat en så omfattande katastrof? Det 

jag talar om är det gigantiska ozonhålet vi 

hade över Antarktis, ett problem som var väl-

digt skrämmande i min egen barndom, men i 

detta fall så lyssnade världen på forskningen, 

vi kom fram till att hålet orsakades av CFC 

gas utsläpp, något som var vanligt i kylskåp 

på den tiden, för att motverka detta, så tog 

världen tillfället i akt och reducerade använd-

ningen av dessa gaser med mer än 97 pro-

cent! Detta innebar att efter bara några år så 

var problemet löst, sen dess har vi inte hört 

något mer om saken, främst för att media slu-

tade rapportera om något som var ett säkert 

fall. Vi som en organiserad civilisation löste 

ett problem som kunde bokstavligt talat koka 

oss levande, men nu, när vi har ett problem 

som sakta konvertera vår planet till en över-

svämmad ugn, så har vi inte gjort mer än 

småsaker på flera år? Säg mig då allihop, hur 

kunde vi lösa ett problem då som en samlad 

trupp, när forskningen sa att det var kris, 

men vi har samma problem i en annan from 

idag, men inget görs enligt forskningen?! En 

helt oförklarlig sak, som har full styrka i att 

utplåna oss alla! I min mening finns det bara 

en förklaring, att sluta använda CFC gaser var 

lätt, då man kunde hitta andra alternativ som 

inte förorsakade skada, det var bara rena tu-

ren att dessa gaser var billigare, så bolag tjä-

nade på att reducera användningen, men när 

det gäller klimatets hot, det finns ingen billig 

lösning på saken, så energibolagen och de 

värsta miljöbovarna i världen är mer villiga 

att utplåna våra hem och välstånd, framför 

att krympa sina plånböcker en smula. 

Där har vi den katastrofala felräkningen i be-

rättelsen, vi alla hoppas på det bästa inom 

folk, att när deras ryggar är mot väggen, 

skulle folk agera för att göra det rätta, det är 

vad vi alla hoppas vi själva skulle göra, när 

allting kommer kring. Men tyvärr så är det 
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bara sant för oss som fått kämpa för det via 

har, de av oss som vet att det finns saker som 

men inte kan köpa. Men de som tror sig sitta 

över oss, de förmögna och globala ”Eliten”, 

miljöförstörarna, regeringarna världen över, 

alla dessa har bara en motivering i livet, att 

fylla sina kassavalv och bädda madrasserna 

med sedlar, de anser att kosta vad det kosta 

vill, ”planeten må brinna upp men jag kan 

släcka min personliga eldsvåda med min för-

mögenhet”. Det är den bittra sanningen, att 

rädda vår planet kommer att kosta pengar 

men ingen i någon sorters maktposition är 

villig att ta steget och bekosta det som krävs! 

Ska VÅRT HEM, VÅR PLANET ha en 

prislapp?! Är det den civilisation vi vill 

lämna åt våra barn? Barnbarn eller syskon?  

Vi lever i en farlig tid minsann, klimatet 

måste vara världens första prioritet, något 

som även vår egen regering i Sverige har tve-

kat om att införa, inte bara den nuvarande 

regeringen, men även de flesta som kom före. 

Men vi har inte en hopplös situation, ÄNNU. 

Vi har lite tid kvar på oss att sakta ner eller 

till och med stoppa denna katastrof, tillsam-

mans kan vi motverka och bygga upp en 

framtid som kan klara tidens prov. Ni behö-

ver inte göra mycket för detta heller allihop, 

de enklaste sakerna kan göra skillnad på en 

personlig nivå, såsom sopsortering, lämna 

bilen och ta en cykel en dag eller dra ut kon-

takten på saker som bara står där hemma, 

men de bästa sakerna man kan göra, är fort-

sätta tala UT om detta. Istället för att hålla 

käft och bara vänta på att en lösning trillar 

oss i händerna, tala med folk du känner, dis-

kutera vad som kan göras, rösta på individer i 

regeringen som är villiga att tala om denna 

katastrof. TILLSAMMANS stoppade vi en ka-

tastrof rörande vår värld, VI KAN OCH KOM-

MER göra detta en gång till, men det krävs att 

vi alla står på våra fötter, tittar upp på himlen 

och säger ”Ska vi verkligen uppoffra denna 

himmel oh jord, för någon annans vinning?”. 

Jag säger NEJ.  

Ulrik Hallefjord  

 

 Ovanstående text är en debattartikel och  

  speglar  textförfattarens åsikter. 
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Att horoskop och astrologi är ett kontroversi-

ellt ämne är inget nytt, med folk på båda si-

dor som känner väldigt starkt kring ämnet. 

Dem som tror på det kan påstå att astrologi 

håller alla universums svar, alla dina person-

lighetsdrag och hela din framtid. 

De som är skeptiska säger att astrologi är en 

pseudovetenskap som bäst, och som värst, 

falskheter och lögner. 

Det här intresserade mig att forska om äm-

net, eftersom att så många tror på det och att 

det faktiskt finns en metod bakom att göra 

ett horoskop. 

Så här kommer det jag har lärt 
mig om ämnet: 

-Det finns 12 stjärntecken 

-Varje stjärntecken har en eller två himla-

kroppar kopplade till dem, 30 grader på en 

cirkel och ett visst antal dagar på året 

-Varje stjärntecken kopplas också med ett av 

elementen, jord, eld, luft och vatten 

-Och till sist har de olika stjärntecknen ett 

tillstånd, kardinal, fast eller rörlig 

-Alla himlakroppar tillhör ett eller två av 12 

hus 

-Viktig information för att göra ett tillförlit-

ligt horoskop inkluderar: din födelseort, fö-

delsedatum och den exakta tiden du föddes 

Att faktiskt göra ett horoskop var mycket svå-

rare än förväntat, så någon spådom kan jag 

tyvärr inte ge idag. Men det har varit lärorikt 

att få läsa om hur astrologer gör när de skap-

ar ett personligt horoskop. Värt också att no-

tera att de horoskop man läser på internet 

eller i dagstidningar är generella horoskop, 

och kan därför inte vara lika tillförlitligt som 

ett man gör där man vet mer om personen. 

Att läsa horoskop är spännande då de sägs 

kunna saker om din framtid, så det är inte 

konstigt att de har blivit så populära. Men att 

förlita sig för mycket på en vetenskap som 

hittills inte har någon solid grund kanske inte 

är den bästa idén, speciellt om horoskopet 

vill ge dig råd om viktiga saker så som 

pengar, relationer och jobb. 

Jag skulle ta alla horoskop med en stor nypa 

salt, speciellt de som är generella, men per-

sonligen ser jag ingen stor skada med att läsa 

dem för nöjes skull.  

Ludwig Friberg 

 

Källhänvisning: 

www.astrologi.nu 

www.sv.wikipedia.org 

www.astro-seek.com 

Horoskop 
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Från snuskrevy till mentalsjukhus, nazism 

och operamusik – Johnny Bode levde sitt liv 

ohämmat av tråkig moral eller etik. På före-

dömligt vis levde han livet precis hur han 

ville, helt obrydd om vad andra tyckte. En 

lismande, amoralisk svindlare och porrsång-

are som på ett oförutsägbart galet sätt lycka-

des uppröra allt och alla.  

Än idag hyllas 

denne kontro-

versens magnat 

genom ett pris 

uppkallat efter 

honom. Priset 

delas ut till de 

artister eller 

kändisar som i 

Bodes anda un-

derhållit landet 

genom att 

trampa i klave-

ret, skapa skan-

daler eller på 

annat sätt ställt till det för sig själv eller 

andra. Priset består av en summa pengar som 

juryn festar loss för och självklart skickas no-

tan till mottagaren. Men hur kunde då denne 

fifflare, charmör och kroniske springnote-

brottsling lyckas röra upp så många männi-

skor med sin fulkultur?  

Johnny föddes i Falköping den sjätte januari 

1912. Kanske hade föräldrarna på känn att nå-

got var fel eftersom de skildes direkt efter 

födseln, fadern hade därefter ingen kontakt 

med sonen som nu bodde hos sin välställde 

morfar. Lille Johnny sökte hela tiden upp-

märksamhet och drömde om att jobba inom 

musik och teater, helst inom den genre gu-

darna sedan länge övergivit: revyn. Redan 

som sjuåring uppträdde han på morfaderns 

kalas med fräcka skämt i utbyte mot sprit.  

1934 släppte han grammofonskivan ”Den 

gamla spinnrocken” som såldes i två hundra 

tusen exemplar. På Södra Latins gymnasium 

träffade han Hasse Ekman och blev genom 

honom vän med fadern Gösta Ekman. De 

spelade in hitlåten ”En herre i frack” och där-

efter var Johnny alltid välkommen i deras 

hem… I alla fall tills de kom på honom med 

att försöka sätta deras silverservis i pant. Var-

för? Jo denna herre hade alltid lite svårt att 

rätta munnen efter magsäcken samt en 

aningen lättsam inställning till lagen.  

Precis som juryn idag gör i hans ära festade 

han loss på krogarna för att sedan lämna över 

notan till näste person. Andra småfuffens han 

hade för sig var bland annat stöld av persiska 

mattor (möjligt brott mot persiska folket) 

samt programledande på halvt olagliga källar-

nattklubbar. När självaste Jussi Björling 

sjunger en av hans kompositioner på Stora 

Operan i Stockholm är det redan för sent – 

Bode har nämligen blivit gripen efter att ha 

försökt köpa skjortor och slipsar på NK med 

handtryckta bluffcheckar. Detta var ett ge-

nomgående tema i Bodes karriär, nämligen 

att sätta snarskank för sig själv på alla de fi-

nurliga vis. På ett sätt liknar han en skurk i en 

Johnny Bode, Sveriges 
kanske mest skandalöse 
musiker 

Bode i yngre dagar, innan han ansamlat 
tillräcklig massa inför sin senare, mer 
korpulenta form. 
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tecknad serie som blir inburad varje avsnitt 

för att oundvikligt dyka upp veckan därpå. 

Upptåget på NK fick honom omyndighetsför-

klarad, prompt skickad till mentalsjukhus och 

tidsenligt tvångssteriliserad. Inget av detta 

stoppade vår tappre hjälte. När andra världs-

kriget kom hade han tämligen stora planer 

inför framtiden.  

På kon-

tinenten 

fanns 

det en 

ny, väl-

digt 

spän-

nande 

grej som 

kallades 

nation-

alsocialism. En arg mustaschprydd konstnär 

bestämde sig för att bli politiker men här i 

landet Falukorv blev politiken inte så poppis. 

Här får nämligen bara demokratsocialism fin-

nas. När Bode efter en Finlandsresa traskade 

in på Karl Gerhards revy Tingel-Tangel i sin 

nya fräsiga frivilliguniform prydd med hak-

kors möttes han av väsande demokratsoci-

alister. Eftersom han fortfarande Inte bara 

hade han varit för ful och fet för att strida för 

nazisterna och därmed förpassats till Åbo, nu 

var han inte heller välkommen i hemlandet. 

Som salt i såren kom även farbror blå för att 

återlämna honom till psykvården. Vad gör då 

herr Bode? Självklart fortsätter han förbi Sve-

rige mot det mer toleranta Norge. Då många 

artister strejksurade över Quislingregeringen 

skapades en hel del arbetstillfällen. Väl där 

levde Bode åter väl på andras bekostnad och 

roade tyskar med Churchill-narr. Det skrevs 

även en Sverigekritisk sång. ”Har du hört var 

svensken sier?” vilket kan ses som en pik mot 

alla offer för grinöga i hemlandet. Tyvärr blev 

det ingen någon vidare succé i Oslo där han 

skulle anordna en kalasig revy för norska Na-

sjonal Samling men helt i stil med sina tidi-

gare äventyr busar Johnny till det. Denna 

gång begick han något slags ospecificerat 

brott mot de tyska übermenchen vilket gjorde 

honom till ”en suspekt person”. Vad det var 

kan vi bara spekulera i, Bode själv påstod sig 

ha smugglat in statens hemlisar till Sverige, 

men eftersom inte ens Gestapo trodde på ho-

nom när det gällde rikets säkerhet blev det 

fem veckors tvångssemester i interneringsläg-

ret Grini sedan semipermanent tvångssemes-

ter på Ryhovs sinnessjukhus i Jönköping. När 

han skyfflats ut till Tenhult som straff träffade 

han sin blivande fru Kerstin.  

När han 1946 släpptes lös hemma i Sverige 

var media sura på Bode, så sura var de fak-

tiskt att han tvingades skriva musik under 

pseudonymer. Han var bannlyst från radion, 

skivbolagen ville inte heller ha honom och 

allra minst ville lokaluthyrare ha honom. Men 

då vår vän var en väldigt listig man med 

välsmort munläder kunde han åla sig ur de 

flesta knipor – inte ens den svenska kultur-

maffian kunde stoppa honom!  

Som den fuffens man han var utförde han di-

verse ströjobb, vissa kriminella som att stjäla 

kameror från direktören till den första filmen 

om Åsa-Nisse åt vilken han skulle komponera 

musiken till. Eftersom komponering var det 

han faktiskt var bra på så återfanns kameran 

inom kort på en pantbank bara ett stenkast 

från där Bode skrivit på kontraktet med di-

rektören. 1950 släpptes boken Dö i tid, en 

erotisk ockupationsroman där nazisternas 

användning av ”vansinniga små dvärgmän 

med aputseende som användes som påtryck-

ningsmedel om inte patrioter bekände vad de 

visste eller inte visste” avslöjades. Med tanke 

på hans lättsamma inställning mot lagen var 

den honom ofta i hälarna. Efter att svenska 

polisen tröttnat på honom tvingades han fly 

Inte bara skickades landsförrädare, Johnny Bodes 
eller nazist-posers utan även de som begått tyngre 
brott som att ha skrivit Åsa-Nisse. Stig Cederholm 
var frivillig i SS under andra världskriget och efter 
det hamnade han i mentalsjukhus, vilket möjligen 
blev inspirationen till sina senare serier. 
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till Bryssel men även där blev han upphittad 

av de än mer envetna poliserna. Han smet 

iväg till Östtyskland där han åter försökte 

skriva filmmusik samt ställa sig in bland de 

barska östtyskarna men blev snart satt i kon-

kurs och åter utvisad. Det var när han näst 

flydde till Wien Fortuna snurrade lite på sitt 

hjul – Wiens opera började bli lite långtråkigt 

slö. Istället för att somna av operan så som-

nade besökarna nu av uttråkning. Och vem 

kunde inte lyfta upp stämningen om inte vår 

egne Bode? Han hade rätt rondör och prål för 

opera, som vid närmare betänkande bara är 

en finare version av revy, så österrikarna blev 

väldans imponerade. Likt en tussilago alter-

nativt bajskorv som inte går att spola ner 

lyckas han åter igen bygga upp sin karriär. 

Under pseudonymen Juan Delgada skrev han 

flertalet internationella succéer. En kanske 

väntad konsekvens av detta blev att svenska 

polisen än en gång fick syn på herr Bode som 

1955 forslades hem för att avnjuta fängelse-

straff samt skilsmässa men bara två år senare 

var han tillbaka 

i Österrike där 

han fortsatte 

skriva musik. 

Han gifte snart 

om sig med 

dottern till en 

av de högsta 

polischeferna 

och 1958 släpp-

tes Keine Zeit 

für Liebe, en åt 

skogen pompös 

operett skriven 

av svenske för-

fattaren Gösta 

Stevens. Livet 

var kalasigt, kanske lite för kalasigt, varnings-

klockan pep nämligen i Bodes kaosomlopp: 

det var dags. Dags att ställa till det! 

Han började kalla sig själv Kammersänger, en 

fräsig hovtitel han påstod sig ha fått av Jo-

seph Goebbels själv. På en presskonferens 

påstod han sig även ha skrivit Wiens inoffici-

ella stadshymn, valsen An der Schönen 

blauen Donau som skrevs av Johann Strauss 

den yngre 1867. Det blev dålig stämning. Fru-

gan ville ha skilsmässa, och enligt opålitliga 

källor vann Bode då vårdnadstvisten om pa-

rets tax vilken han skulle ha fått besöka varje 

söndag om Österrike inte tröttnat på honom. 

1961 utvisades han till Sverige där han fort-

satte med småkriminella bus. Under denna 

period surrade nyheterna främst om Husby-

affären, där ägaren Florence Stephens utsat-

tes för diverse ekonomibrott av sina rådgi-

vare. Bode blev självklart inspirerad av detta. 

I samma anda som sitt tidigare uniformsmar-

scherande på Tingel-Tangel klädde han ut sig 

till Stephens i stulna pälsar och kjol i vilket 

han tågade runt i Köpenhamn. Då kom kul-

polisen med hans imponerande syndalista i 

hand och för andra gången i sitt liv fick Bode 

domen ”fem-femma”, icke tillräknelig, av psy-

kiatrin.  

Räddningen kom som ett brev på posten, 

bokstavligt talat, när Bode började sälja porr-

skivor på postorder. Tillsammans med Lille-

mor Dahlqvist spelade han in den omtalade 

Bordellmammans visor som bemöttes av lika 

delar avsky som nyfikenhet. Dahlqvist ville 

vara anonym, vilket Bode lovade. Vad hon på 

något mystiskt sätt missat var att Bode inte 

alls är att lita på. Karriären störtdök efter att 

det framkom att hon sjöng på låtar som 

”Oskulds-valsen” och ”Smygtittarens 

sång” (dessa två var de mest tidningsvänliga 

titlarna jag hittade, vill man höra dessa låtar i 

all prakt finns de i mindre ryktbara delar av 

cyberrymden) men Lillemor var ändå schysst 

som förblev en av hans få riktiga vänner.  

Till slut visade sig all flykt från lagen varvat 

med festande vara slitsam på kroppen. De 

Bode när han på senare dagar börjat anta 
formen av Farbror Fester från Familjen 
Addams. 
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sista åren led Bode av hjärtproblem, diabetes 

och leukemi. Han var barskrapad och 1983 

hittade Lillemor honom död i hans lägenhet i 

Malmö. Endast åtta personer kom på hans 

begravning, men minnet av honom lever kvar 

och tack vare internet kan var människa med 

uppkoppling samt dennes omgivning utsättas 

för hits såsom ”Ta mej till en ukulele” och ”En 

liten svart kondom”. Flertalet musiker har 

inspirerats av Bode, inte bara för hans revo-

lutionerande  

 

På sitt alldeles egna lilla knasiga sätt är histo-

rian om Bode lika fascinerande som inspire-

rande. Det är med en skräckblandad förtjus-

ning som jag på ett slags voyeuristiskt sätt 

avundas honom: han är den ostoppbara nihi-

listen som utan hämningar följer impulser 

som vi andra snällt får kontrollera. Han är 

som ett litet barn som pekar finger åt tanter-

na, det är väl moraliskt fel men ändå på 

grund av det förbannat nervkittlande roligt. 

Hade jag vetat att jag skulle dö imorgon 

skulle jag också ha velat heila runt i nazist-

uniform, försöka pantsätta bekantas silverser-

viser, rymma från mentalsjukhus, piratkopi-

era operetter i Wien, psykosuppträda iklädd 

päls, sälja porrskivor på postorder för att se-

dan slösa alla resterande pengar på mat samt 

sprit för att sedan dö ensam och luspank i 

min förskabbade lägenhet.  

 

                                                                Emelie B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: 

http://johnnybode.com/johnny-bode-priset/ 

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

https://www.land.se/retro/johnny-bode-hyllad

-kompositor-och-frack-storsvindlare/ 

http://eisenhower.st/brokigafoerflutna.htm 

https://tommyhansson.wordpress.com/tag/

keine-zeit-fur-liebe/ 
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SCP-035 verkar vara en vit porslinskomedi-

mask, även om den ibland kommer att för-

ändras till tragedi. Vid dessa händelser ändras 

alla befintliga visuella poster, såsom fotogra-

fier, videofilmer, till och med illustrationer, 

av SCP-035 automatiskt för att återspegla det 

nya utseendet. 

En mycket frätande och degenerativ viskös 

vätska sipprar ständigt från ögon- och mun-

hålen på SCP-035. Allt som kommer i kontakt 

med detta ämne försvinner långsamt under 

en tidsperiod, beroende på materialet, tills 

det har sönderfallit helt i en pool av den ur-

sprungliga föroreningen. Glas verkar reagera 

långsammast på föremålets effekter, därav 

konstruktionsvalet för dess omedelbara be-

hållare. Levande organismer som kommer i 

kontakt med ämnet reagerar ungefär på 

samma sätt, utan risk för återhämtning. Väts-

kans ursprung är okänt. Vätska är bara synlig 

framifrån, och kommer inte fram eller är ens 

synlig från andra sidan. 

Föremål inom 1,5 till 2 meter av SCP-035, eller 

i visuell kontakt med den, upplever en stark 

önskan att sätta på den. När SCP-035 placeras 

på en individs ansikte överlappar ett alterna-

tivt hjärnvågmönster från SCP-035 den hos 

den ursprungliga värden, vilket effektivt snu-

sar ut det och orsakar hjärnans död för moti-

vet. Ämnet hävdar då att det är medvetandet 

i SCP-035. Kroppen hos "besatta" försöksper-

soner sönderfaller i en mycket accelererad 

takt och blir så småningom mer än mumifie-

rade lik. Ändå har SCP-035 visat förmågan att 

förbli i kognitiv kontroll över en kropp som 

upplever allvarliga strukturella skador, även 

om motivets kropp bokstavligen försvinner 

till den punkt där rörelse inte är mekaniskt 

möjlig. Ingen effekt finns att ha när den pla-

ceras på ett djurs ansikte. SCP-035 ska förva-

ras i ett hermetiskt förseglat glasskåp, minst 

10 centimeter tjockt. Detta fodral ska alltid 

finnas i ett stål-, järn- och blyskärmad rum. 

Dörrar ska alltid vara tredubbla, med undan-

tag för att släppa in eller ut personal. Inte 

mindre än två beväpnade vakter ska läggas ut 

när som helst. Vakter måste stanna utanför 

hela tiden och får under inga omständigheter 

tillåtas i inneslutningsrummet.  

 

Erik S. 

SCP-035  
(Possessive Mask) 

Object Class: Keter 
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Jocke S. Diktsida 

Fantomen 

Fantomen i mörkret 
 
jag drar kalsongerna över byxorna 
och drar på mig masken 
ingen känner igen mig då 
jag har vanliga glasögon vanligtvis 
 
När jag släcker lampan så 
hörs inte ett knyst så när 
de kommer och letar efter 
mig så ser de inte 
att det är jag utan jag 
står helt orörlig i väntan 
på att de ska gå igen 
 
Så när de går så 
väntar jag tills jag inte 
längre kan höra deras bil 
så tar jag av mig 
mina kläder och lägger ner 
huvudet på kudden och väntar 
in nästa dag för att 
meddela polisen för att jag 

inte ska fånga bovarna på egen hand. 

Tårarna som rinner ner för din kind 

 En tår rinner ner för 

din kind är du då ledsen 

eller bara glad för att 

du har insett att du 

hela tiden trott att du 

har haft fel fast i 

slutändan så visade det sig 

att du alltid har haft 

rätt men du klagar inte 

ger inte ifrån dig ett 

ljud utan ler bara milt 

och nickar för du vet 

så väl att du har rätt .  
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Så Långt räcker 
en kilowattimme 
När du räknar hur mycket el du använ-
der så räknar du elen i kilowattimmar. 

Du kan använda en:  
Infravärme i 30 minuter 

Hårtork (2 200W) 27 minuter 

Mikrovågsugnen full effekt 65 minuter 

Vattenkokare 40 minuter 

Dammsuga 67 minuter 

LED-lampa på 4 watt i 250 timmar 

En laddare till mobiltelefonen kan sitta i ut-
taget i 3 300 timmar 

Kylskåp, klass A++ 75 timmar 

Plattång 18 timmar 

Ladda Laptop 15 timmar 

LED/LCD-TV (PÅ) 14 timmar 

Symaskin 14 timmar 

Strykjärn 27 minuter 

Spelkonsol 11 timmar 

1 kvadratmeter golvvärme 8 timmar 

Elvisp (500W) 2 timmar 

Motorvärmare 1,5 timme 

Rosta bröd 1 timme 

Ugnen 75 minuter 

Bastu(6000W) 10 minuter 

Induktionshälls spis (maxeffekt 7 359W)  
8 minuter 

Kaffebryggare (1 500W) 50 koppar kaffe 

Tvättmaskin 40 grader 1-2 tvättar 

Källa:  
Mälarenergi och energimyndigheten.se 

Konsert med Jose-
fin Wressel, Maria 
Broman och Tina 
Holmer den 25,7. 
2022 
Konserten var i Säby kyrka. 

Det var sångerna Kärleksvisan av Sara Dawn Fi-

ner, Peter Halström, Var är du min vän av And-

reas Mattsson, Tack av Bo Kaspers Orkester, Hål 

Mitt hjärta av Björn Skifs Peter Halström, 

Lasse”Saltarö”Andersson, Hov long will i love you 

av Mike Scott, Meningen med livet av Sonja 

Aldèn, David Lindgren Zacharias, Anders Pet-

tersson, Ollie Olson, För dig av Lars Winnerbäck, 

När solen färgar juninatten av Torlief Styffe och 

Sven-Erik Magnusson låt kärleken slå rot av Ted 

och Kennet Gärdestad.  

Den var bra. 

Dom sjöng kärleks visor. 

Tina Holmer höll en Andakt. 

 Erik Hagman 

Intressanta händelser & fakta 
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Komma igång 

Är man nybörjare är det inte alltid lätt att 

veta hur man ska tänka. Träning har blivit en 

enorm industri. Vilket inte gör saken enklare. 

Det är svårt att veta vad som är bra eller då-

ligt av allt som finns att välja på. Både när det 

gäller olika träningsformer och när det gäller 

träningsutrustning. Ibland kan det som mark-

nadsförs ha dålig eller till och med ingen 

effekt alls på en människas fysiska hälsa.  

Man behöver egentligen inte spendera så 

mycket pengar för att märkbart kunna för-

bättra sin hälsa. Mycket träning går att utföra 

helt utan någon form av utrustning. En per-

sons egen kroppsvikt kan vara nog så tungt 

när man utför vissa övningar. 

När man lägger upp sin träning kan det vara 

bra att ha en plan. Vill man träna konditions-

träning eller vill man köra styrkeövningar 

med fokus på överkroppen, på sin under-

kropp eller träna helkroppspass? Om man 

exempelvis tränar styrka enbart vid ett par 

tillfällen i veckan kan det vara bra att välja 

helkroppspass vid båda tillfällena. Tränar 

man istället ett flertal pass i veckan så kan det 

vara en god idé att skifta emellan överkropps- 

och underkroppspass. Det är viktigt att mus-

kelgrupperna får tid på sig till att återhämta 

sig. 

Vill man ha fokus på att förbättra sin kondit-

ion så kan man exempelvis köra 2-3 pass med 

konditionsträning i veckan. Det kan även vara 

bra att lägga in ett enskilt styrkepass i veckan 

med fokus på hela kroppen.  

Är ens mål ökad fettförbränning så pekar se-

nare forskningen på att styrketräning kan ha 

större effekt på det området än vad kondit-

ionsträning kan ha. Kosten är förstås också en 

väldigt viktig del. Både när det gäller muskel-

uppbyggnad och viktnedgång. Ligger man på 

ett kaloriöverskott (äter mer energi än vad 

kroppen förbränner) så kommer man att öka i 

vikt. Vill man bygga muskler är det också vik-

tigt att man äter tillräckligt. Äter man för lite 

så går det inte att bygga muskler.   

Här nedan följer lite tips på träning som kan 

passa bra när man är nybörjare och som även 

kan passa personer som har en snäv budget.   

Tabata 

Tabata är en träningsform som man kan an-

vända sig av när man kör olika övningar. Det 

är en form av intervall-träning. Man arbetar 

intensivt i ett antal sekunder för att sedan vila 

i ett antal sekunder. Vila kan betyda att man 

är helt stilla eller att man fortfarande är i rö-

relse i ett lugnare tempo. En tabata-omgång 

brukar i regel vara 4 minuter lång. 20 sekun-

der aktivitet och 10 sekunder vila. Man kör 

det sedan 8 gånger. 

Är man redan igång och joggar regelbundet 

så kan man använda sig av tabata för att för-

bättra sin kondition i löpträningen. Då växlar 

man emellan att springa i ett högt tempo och 

att jogga i en lugn takt.  

Är man nybörjare och vill komma igång så 

fungerar metoden lika bra för det ändamålet. 

Man kan då börja med att promenera några 

minuter tills man känner sig uppvärmd. Se-

dan kör man igång med tabata. Då väljer man 

antingen att gå i en rask takt eller att jogga 

under den aktiva tiden (20 sekunder). Under 

vilan på 10 sekunder går man sedan i normalt 

tempo.   

För att kunna ha koll på tiden är det bra att 

använda sig av en mobilapp. Det finns flera 

Träning 



olika som kan fungera bra. Själv kör jag på 

Interval Timer ifrån dreamspark. Det är en 

väldigt enkel och tydlig app. Du väljer hur 

många SET (omgångar) du vill köra. Ställer in 

tiden för WORK (aktivitet) och REST (vila). 

Sedan är det bara att trycka start så räknar en 

timer ner sedan piper den 2 ggr när det är 

dags för aktivitet. När tiden för aktivitet är 

slut så kommer ljud igen för att signalera att 

det är dags för vila. Man kan välja att skapa 

egna tabata-pass och spara i appen.  

Kroppsviktsträning 

Innan man startar upp ett träningspass med 

styrkefokus så är det viktigt att köra någon 

eller några pulshöjande övningar. Det kan 

räcka med att hålla igång i några minuter för 

att bli varm i kroppen. 

Pulshöjande:   

Jumping jacks 

Stå upprätt med fötterna ihop och händerna 

intill sidorna av kroppen. Hoppa ut med be-

nen åt sidorna samtidigt som du även lyfter 

upp armarna, så du står som en ”stjärna”. Vid 

nästa hopp så drar du benen och armarna in-

till kroppen igen. Utför övningen upprepade 

gånger. Kör gärna i ett högt tempo. 

Höga knän  

Jogga på stället och fokusera på att lyfta 

knäna högt. 

Snabba fötter 

Stå med böjda knän och ha benen brett isär. 

Gå sedan på stället i en så rask takt som du 

kan.  

Burpees 

Stå upprätt. Böj dig sedan ner och sätt hän-

derna ner i marken. Strax framför dina fötter. 

Hoppa sedan bak med benen så att du ham-

nar i armhävningsställning. Hoppa sedan till-

baka med benen så fötterna hamnar nära 

dina händer igen. Hoppa sedan upp till ett 

stående genom att skjuta ifrån med benen när 

du reser dig upp.  

Hoppa ”hopprep” 

Låtsas att du håller i ett osynligt hopprep. 

Veva lite lätt med armarna och hoppa på stäl-

let.  

Styrkeövningar: 

Armhävningar 

Lägg dig ner på 

mage. Sätt handfla-

torna i golvet unge-

fär i höjd av bröstet 

och pressa dig 

uppåt. Ha antingen 

knäna i backen eller välj att gå upp på tå med 

raka ben. Sänk ner kroppen och pressa dig 

uppåt igen. Det går att förenkla övningen be-

tydligt genom att köra den i en mer upprätt 

position. Man kan exempelvis luta sig framåt 

och sätta sina händer emot en vägg och 

pressa på så sätt. Alternativt så kan man göra 

armhävningar genom att sätta händerna emot 

en bordskant/armstödet på en soffa. Välj se-

dan att köra ett visst antal armhävningar eller 

arbeta under ett visst antal sekunder. Pausa 

en stund och kör sedan igång på nytt. Gärna 

flera omgångar.  

 

Knäböj 

Stå upprätt. Pla-

cera fötterna un-

gefär höftbrett 

isär och böj se-

dan på knäna. 

Som om du 

skulle sätta dig 

ner på en stol. 

För balansen kan det hjälpa att sträcka ut ar-

marna rakt framför dig. Gå ner så djupt du 

kan. Gärna så benen får en vinkel på 90° eller 

ännu lägre. Res dig sedan upp till stående 

igen. Upprepa övningen ett flertal gånger. 

Välj ett visst antal repetitioner. Pausa en 

stund och kör sedan igen. Det går också att 
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använda sig av tabata när man utför övning-

en.   

   

Plankan 

Lägg dig ner 

på mage. Sätt 

ner dina un-

derarmar, ha 

tårna i marken och tryck dig uppåt så krop-

pen är i luften. Spänn magen och försök att 

hålla kroppen i en rak linje. Övningen ska 

kännas av i magens muskulatur.   

 

Utfall 

Stå upp och 

ta ett långt 

kliv framåt 

med höger 

ben. Var rak i 

ryggen och 

sänk ner 

kroppen så 

att vänster 

knä nästan 

nuddar marken. Benen kommer ha en vinkel 

på nära 90°. Tryck sedan ifrån med höger ben 

och flytta tillbaka det så du står upprätt igen. 

Skifta sedan ben och ta ett stort steg framåt 

med vänster ben. Sänk ner kroppen. Skjut se-

dan ifrån med vänster ben och ställ dig upp-

rätt igen. Kör ett bestämt antal i flera rundor 

eller använd dig av tabata.  

 

Tricep dip 

I den här övningen behöver du ta hjälp av ex-

empelvis en soffa/bänk eller ett bord. Något 

stadigt som du kan sätta händerna emot. Ha 

ryggen vänd emot bänken och ta tag om bän-

kens kant. Lägg tyngdpunkten på dina armar 

och sträck ut benen framför dig. Ha hälarna i 

backen. Din rygg ska vara nära bänken. Böj 

sedan på armarna så du sänker ner överkrop-

pen. Pressa därefter ifrån så att du höjer upp 

överkroppen till utgångsläget igen. Upprepa 

detta flera gånger. Övningen ska kännas av i 

dina tricepsmusklerna som finns på övre de-

len av överarmen. 

 

Inchworm 

Stå upp. 

Böj dig 

ner och 

sätt 

händer-

na i 

marken. 

Strax 

framför 

dina 

fötter. 

Förflytta dina händer stegvis framåt. Ha kvar 

fötterna på samma punkt under hela övning-

en. Gå ut med dina händer så långt du kan så 

du blir ”lång i kroppen”. När du känner att du 

inte kan flytta händerna längre fram så börjar 

du istället flytta tillbaka händerna emot dina 

fötter. När de kommit tillbaka nära dina föt-

ter så reser du dig upp. Upprepa sedan öv-

ningen ifrån början. Kör ett antal repetitioner 

eller använd dig av tabata. 
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Minibands 

Det finns en massa olika träningsredskap ute 

på marknaden. I olika kvalitéer och prisklas-

ser. Ibland är det inte helt lätt att veta vad 

man ska välja att investera i. Något som inte 

kostar så mycket (runt 100kr) och som kan 

vara bra att ha hemma är minibands. Det är 

en form av breda gummiband som är som en 

sluten cirkel. De brukar säljas i ett set med tre 

till fem stycken som är i olika färg och har 

olika motstånd. De kan användas till en 

mängd olika övningar. För att träna de flesta 

muskelgrupper i kroppen. Som nybörjare är 

det kanske inte alltid så lätt att komma på 

vad för övningar som man kan köra. Ett tips 

är då att ta hjälp utav YouTube. Där kan man 

inte bara hitta enskilda övningar, utan hela 

träningspass. Träningspass där man tittar på 

hur en instruktör utför en övning och sedan 

bara följer med. 

Passar på att ge lite tips om några övningar. 

Vilket motstånd man väljer på minibanden är 

upp till vilken nivå man ligger på som individ. 

När man gör dessa övningar är det bra att ar-

beta i ett visst antal sekunder för att sedan ta 

en kort paus. Pausen bör vara kortare än ti-

den för aktivitet. Man bör köra flera om-

gångar av varje övning så att det känns an-

strängt i musklerna. En tabata-app är bra att 

ta hjälp av för att ha koll på tiden och på hur 

många omgångar man kör. 

 

Träning för underkropp: 

Sidosteg  

Ofta är man ganska 

stark i dessa musk-

ler, så det kan vara 

bra att använda ett 

miniband med ett 

lite tyngre motstånd. 

Trä minibandet om 

benen och sätt det precis ovanför knäna. Böj 

lite lätt på benen och ta sedan några stora 

steg i sidled åt ena hållet och sedan åt det 

andra hållet. Man behöver inte köra i ett ra-

sande tempo. Det kan vara bra att ta det 

lugnt och tänka på att behålla anspänningen 

på minibandet. 

 

Kicka bak  

Här kan man be-

höva använda ett 

miniband med 

ett lite lättare 

motstånd. Trä 

gummibandet 

om anklarna. Stå 

upprätt med föt-

terna parallellt 

en bit ifrån varandra och ha händerna vid 

midjan/höften (vad som nu känns mest be-

kvämt). Ha anspänning i minibandet. Kicka 

sedan ena benet bakåt och sätt sedan ner fo-

ten bredvid den andra igen för att kunna 

kicka bak med det andra benet. Hitta det 

tempo som känns rätt för dig. Det kan vara 

bra att trycka till lite extra längst bak i kicken. 

 

Höga knän  

Trä ett miniband om 

dina fötter. Stå upp 

och lyft på vardera ben 

växelvis (som om du 

går på stället). Jobba i 

ett visst antal sekun-

der och pausa sedan. 

Kör övningen i flera 

omgångar.  
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Träning för överkropp: 

Bicepscurl  

Sitt ner på en 

stol. Sätt ena 

sidan av mini-

bandet under 

vänster fot och 

trampa ner för 

att hålla fast 

det. Håll i andra 

änden med vänster hand. Sitt med benen isär 

och sätt armbågen emot insidan av vänster 

lår. Ha handryggen vänd nedåt. Medan arm-

bågen vilar emot låren så för du vänster un-

derarm emot vänster överarm. Tänk på att 

hålla handleden rak under hela rörelsen. Kör i 

ett långsamt tempo. Både på vägen upp och 

på vägen ner. Kör övningen i några omgångar 

och byt sedan och kör övningen med höger 

arm.    

 

Ratten  

Håll i ett 

miniband 

med båda 

händerna. 

Sträck ut 

armarna 

rakt framför 

dig. Tänk på att hålla nere axlarna så du inte 

drar upp dem emot öronen. Dra isär mini-

bandet och vrid på ”ratten” så långt det går åt 

ena hållet och vrid sedan så långt det går åt 

andra hållet. Behåll spänningen på miniban-

det hela tiden. Fortsätt vrida fram och till-

baka i ett visst antal sekunder. Pausa sedan 

lite och kör igång igen. Kör flera omgångar.  

 

 

 

 

 

 

Rodd  

Sitt ner med benen rakt fram. Om det känns 

obekvämt med benen helt utsträckta går det 

bra att ha lätt böjda ben. Trä minibandet om 

dina fötter. Ta tag i bandet med båda händer-

na. Handryggarna ska vara vända uppåt och 

det ska vara ett avstånd emellan dina händer. 

Sätt dig sedan upp med rak rygg och dra mi-

nibandet emot dig. Tänk på att dina axlar är 

sänkta när du utför övningen. Armbågsleden 

kommer att vara ungefär 90° när du har dra-

git bandet intill dig. I det läget ska dina skul-

derblad pressas ihop. Fortsätt sitta med rak 

rygg när du sedan sträcker ut armarna fram-

för dig igen och släpper efter på anspänning-

en. Dra sedan minibandet emot dig på nytt 

och släpp sedan efter igen. Fortsätt ett visst 

antal repetitioner och ta sedan paus. Kör flera 

rundor av övningen. Istället för att köra ett 

visst antal repetitioner kan man använda en 

tabata-app. Där kan man exempelvis ställa in 

att man ska köra 20 sekunder av aktivitet, 10 

sekunder vila i ett visst antal omgångar. 

Petra 




