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I	år	är	det	10	år	sedan	som	den	första	tidningen	Babbel	såg	dagens	ljus.	Mycket	har	hänt	med	
tidningen	sedan	dess.	Det	första	numret	av	tidningen	Babbel	innehöll	8	sidor	och	hela	tidningen	
innehöll	svartvita	bilder	och	all	text	var	svart.

Detta	nummer,	som	du	nu	har	framför	dig,	innehåller	20	sidor	och	har	fått	ett	helt	nytt	utseende.	
I	detta	nummer	presenterar	vi	också	vår	nya	Logotype,	som	du	kan	se	på	första	sidan.	Vi	hoppas	
att	du	gillar	de	förändringar	som	vi	har	gjort	med	tidningen.

I	det	här	numret	har	vi	träffat	den	nya	enhetschefen	för	Daglig	Verksamhet,	i	Karlshamns	kom-
mun,	Lena	C	Nilsson.	Vi	har	också	mött	artisten	Caroline	Wennergren.	Glada	Hudikteaterns	Pär	
Johansson	träffade	vi	en	liten	kort	stund	då	han	besökte	Karlshamn	för	ett	tag	sedan.	Och	sen	
finns	det	mycket	annat	intressant	här	i	tidningen.

Nu	är	det	inte	många	dagar	kvar	innan	det	är	dags	för	oss	att	ta	några	veckors	välbehövlig	ledig-
het.	Du	får	gärna	berätta	för	oss	på	redaktionen	vad	du	har	gjort	under	din	ledighet.	Skicka	din	
berättelse	till	oss,	adressen	ser	du	nedan.	Om	du	skickar	in	din	berättelse	så	kan	våra	läsare	få	ta	
del	av	vad	du	gjort	i	sommar,	i	nästa	nummer	av	tidningen.

vI PÅ tIdnIngen BaBBel önskar dIg en rIktIgt trevlIg oCH skön sommar!

Skriv	ett	brev	till	oss	och	dela	med	dig	av	det	som	du	vill	berätta.	Du	måste	ange	ditt	telefon-
nummer	i	brevet	så	att	vi	kan	kontakta	dig.	

Tidningen Babbel
Rådhusgatan 2
374	36		KARLSHAMN

Telefon: 0454 - 56 31 05
E-post:	babbel@karlshamn.se 
Hemsida:	bloggar.karlshamn.se/skaparverkstan

Redaktörer: Adina Nilsson, text 
  Johanna Rönnholm, text 
  Christer Svensson, text 
	 	 Paul	Karlsson,	foto 
  Robin Abrahamsson, korrektur

Layoutare:  Niklas von Matern
 
Ansvarig Utgivare: Ola Olsson

	Vi	finns	även	på	Internet:	bloggar.karlshamn.se/skaparverkstan 

Skicka	brevet	till:

BaBBels redaktörer Har ordet

Är det nÅgot som du vIll BerÄtta om I tIdnIngen BaBBel?
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I	år	är	det	val	till	riksdag,	kommun	och	lands-
tingsfullmäktige.

Om	du	inte	vet	riktigt	hur	man	röstar	så	ska	vi	
försöka	förklara	det	så	tydligt	som	möjligt.

Vart	fjärde	år	är	det	val	i	Sverige	och	då	röstar	
svenska	folket.	Då	väljer	vi	vilka	partier	vi	vill	
ska	styra	och	bestämma	i	Sverige.	

Vi	har	tre	olika	val.	

Vi	väljer	vilka	som	ska	styra	i	•	 riksdagen 
Vi	väljer	vilka	som	ska	styra	i	•	 kommunen
Vi	väljer	vilka	som	ska	styra	i	•	 landstinget

Dessa	tre	val	är	på	samma	dag.

I	valet	till	riskdagen	väljer	vi	de	partier	som	ska	
styra	hela	landet	Sverige.	Detta	val	är	mest	känt	
och	visas	mycket	i	tv	och	tidningar.

I	valet	till	Kommunen	och	landstinget	väljer	vi	
vilka	som	skall	styra	oss	närmare.	Kommuner	
och	Landsting	bestämmer	mycket	som	är	vik-
tigt	för	människors	vardag.	 

Kommunen	bestämmer	till	exempel	om	skolor,	
daghem	och	äldrevård.	 

Landstinget	bestämmer	till	exempel	om	sjuk-
vård,	bussar,	färdtjänst,	och	andra	resor	för	
alla.

Vem har rösträtt? 
 
Alla	som	har	rösträtt	får	ett	röstkort	hemskickat	
till	sin	brevlåda.	På	röstkortet	står	det	var	du	
skall	rösta.	Oftast	är	det	i	en	skola,	rådhus,	eller	
annan	samlingslokal.

När	du	röstar	måste	du	kunna	bevisa	att	du	är	
den	personen	som	står	på	röstkortet.	Detta	gör	
du	med	en	Id-handling.

Körkort	och	Pass	är	de	Id-handlingar	som	är	
giltiga.	Om	du	inte	har	dessa	Id-handlingar	så	
måste du ta med dig en person som kan intyga 
vem	du	är.	Denna	person	måste	kunna	visa	upp	
sitt	körkort	eller	pass. 

Det finns flera sätt att rösta på:
Du	kan	rösta	i	vallokalen	på	valdagen.•	
Du	kan	rösta	i	förväg.•	
Du	kan	rösta	från	utlandet.	•	
Du	kan	rösta	med	bud. •	

Du	bestämmer	själv	vilket	parti	du	vill	rösta	på	
och	du	behöver	inte	berätta	för	någon	vem	du	
röstat	på.	Du	väljer	själv	hur	du	vill	rösta	och	du	
röstar	med	valsedlar	och	valkuvert.	 
 
Valsedlar	och	valkuvert	finns	där	du	kan	rösta. 
 
Årets val äger rum den 9 september om du inte 
väljer	att	rösta	i	förväg.

Källa:	Valmyndigheten
Text: Robin Abrahamsson

valet 2018
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Pär Johansson 
känner nog de 
flesta igen när 
han tillsammans 
med skådespe-
larna från Glada 
Hudik spelar 
upp sina före-
ställningar både 
i Sverige och 
utomlands. Men 
tidigt drömde 
han om ett liv 
som fotbolls-
proffs och för 
en tid sedan 
besökte han 
Karlshamn och 
då passade tid-
ningen Babbel på att träffa honom. 
 
Pär	inleder	sin	föreläsning	med	att	berätta	att	
tidigt	i	sin	ungdom	hade	han	en	dröm	om	att	
bli	fotbollsproffs		i	den	italienska	fotbollsklub-
ben	Milan.	Denna	dröm	gjorde	att	han	började	
på	ett	fotbollsgymnasium,		och	där	gick	han	
tillsammans	med	Thoms	Brolin,	som	spelade	i	
Sveriges	landslagt	och	var	proffs	i	många	år.	Pär	
hade	inte	samma	framgång	utan	fick	nöja	sig	
med	”bottenjobb”	som	han	uttryckte	det.

När	Pär	var	21	år,	gick	han	på	en	jobbkurs	på	
arbetsförmedlingen och denna kurs resulterade 
i	att	han	fick	jobb	som	habiliteringspersonal	på	
dagcentret	i	Hudiksvall	där	han	fick	jobba	med	
”utvecklingsstörda”,	som	han	säger.	Men	på	det	
jobbet	trivdes	han	inget	vidare	så	han	började	
som	vedhuggare	istället.

-Därefter	fick	jag	idén	om	att	starta	en	teater-
grupp,	berättar	Per.	

1996 startade Pär Johansson Glada Hudik-
teatern	efter	massivt	motstånd	i	början	från	
omgivningen som hade fördomar mot personer 
med	utvecklingsstörning.

Hur har utvecklingen och bemötandet från 
Hudiksvallsborna och de politiskt ansvariga 
varit under åren? 
-I	början	var	det	bara	uppförsbacke	med	många	
fördomar.	Men	ju	längre	vi	har	hållit	på	så	har	
läget	förändrats	till	det	bättre,	svarar	Pär	med	
ett	glatt	skratt.

Du är från Hudiksvall men är uppväxt i Delsbo, 
vilken plats trivs du bäst på? 
-Jag	har	varma	tankar	om	Delsbo,	men	jag	har	
min	bas	i	Hudiksvall	numera,	berättar	Pär.	

Vilket är det roligaste uppdraget som du haft 
inom teatern? 
-Det	är	svårt	att	ta	ut	något	speciellt.	Men	det	
jag	kommer	ihåg	mest	är	när	vi	åkte	från	

PÄr joHansson
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Text: Christer Svensson
Foto: Johanna Rönnholm 

Hudiksvall	till	Cirkus	i	Stockholm	med	föreställ-
ningen	Elvis,	säger	Pär.
 
Du har också medverkat i olika TV-samman-
hang under åren, vilket av dessa tycker du var 
roligast? 
-Det	var	när	vi	gjorde	dokumentären	om	Elvis	
med	Glada	Hudik-gänget	i	New	York,	minns	Pär. 
  
Glada Hudik teatern ingår i den Dagliga verk-
samheten i Hudiksvall. Hur många ingår det i 
teatergruppen? 
-Det	är	ett	20-tal	personer	med	funktionshin-
der som ingår i gruppen och som agerar på 
scen. 
 
Du är här idag för att hålla ett föredrag. Vad 
handlar det om? 
Den	handlar	om	resan	tillsammans	med	tea-
tergruppen Glada Hudik och människans syn 
på	personer	med	funktionshinder. 

Har du något smultronställe i eller utanför 
Hälsingland, som du kan besöka med din fa-
milj när du vill slippa tänka på jobbet? 
-En bra fråga, svarar Pär! Jag tycker mycket om 
Gotland,	så	där	tillbringar	vi	mycket	tid	när	vi	är	
lediga,	lägger	han	till.
 
Har du varit i Karlshamn tidigare? 
-Jag har inte varit här med någon föreställning, 
men	det	hade	varit	kul	att	ta	ner	gänget	från	
Glada	Hudik	någon	gång	till	Er	i	Karlshamn,	
säger	Per.	
-Jag	har	varit	här	en	gång	tidigare,	men	då	höll	
jag	en	föreläsning,	minns	Pär. 
 
Som	slutord	vill	jag	som	redaktör	på	tidningen	
Babbel	berätta	att	jag	tyckte	att	föreläsningen	
som	Pär	Johansson	höll.	Den	var	mycket	in-
spirerande	och	jag	gillar	hans	syn	på	oss	med	
funktionshinder,	vi	som	kämpar	mot	fördomar	
och	som	visar	att	vi	kan	om	vi	vill. 
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Mimi Werner är en 27-årig countryartist och 
låtskrivare med en bakgrund som musikal-
artist. Babbel träffad henne när hon besökte 
Kristianstad i våras 

Mimi	är	utbildad	som	musikalartist	och	låtskri-
vare	och	hon	fick	sitt	första	skivkontrakt	2015	i	
samband	med	att	hon	åkte	till	Nasville	i	USA	för	
att	släppa	sin	första	EP. 

Hennes	debutsingel	hette	”Forever	Again”	som	
hon	släppte	år	2015. 

Mimi, var kommer du ifrån?
-Jag	är	uppväxt	i	en	liten	by	som	heter	Kinna	
som	ligger	söder	om	Borås.	

Hur kommer det sig att det blev musik som du 
skulle jobba med?
-Min pappa är låtskrivare och producent, men 
han har aldrig pushat mig, men han har inspire-
rat	mig	väldigt	mycket.	Jag	är	självlärd	och	jag	
är	en	driven	person	inom	musiken	och	det	jag	
varit	sedan	jag	var	liten,	berättar	hon.
-Jag minns när vi var små och pappa hade en 

studio	i	vårt	gamla	cykelförråd.	Då	fick	man	ju	
höra när han la sånger och klippte låtar, berät-
tar	Mimi	drömmande. 

Hur gammal var du när musiken kom in i ditt 
liv?
-Jag	var	3	år	då	jag	började	dansa	efter	musik,	
svarar	Mimi. 
När	Mimi	var	15	år	flyttade	hon	till	Lund	för	att	
få	en	yrkesutbildning	som	musikalartist	och	det	
var	en	utbildning	som	hon	uppskattade	väldigt	
mycket.

Du är också countryartist hur gå det att kom-
binera som musikalartist?
-Det	vet	inte	jag.	Jag	gick	musikalutbildningen	
eftersom	jag	gillade	att	dansa	och	sjunga.	Men	
eftersom	jag	satsat	på	countryn,	som	jag	äls-
kar mest, så har det inte blivit några musikaler, 
svarar	Mimi. 

Har du några andra intresse än musiken?
-Jag	tycker	mycket	om	djur.	Har	haft	marsvin	
och	nu	äger	jag	en	papegoja	som	jag	har	där	
hemma	hos	mig	,berättar	hon.	
 

mImI Werner
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-När	jag	var	yngre	tyckte	jag	om	att	sy	kläder	
och	jag	har	designat	jackor,	men	musiken	har	
alltid	kommit	i	första	hand,	skrattar	Mimi.

Du är från Borås där har man fostrat många 
duktiga artister. Samarbetar du med någon av 
dessa?
-Ja,	Robin	Bengtsson	och	jag	spelade	ihop	när	
vi	var	yngre.	Vi	hade	samma	musikanter	i	våra	
band	på	den	tiden.

 
I år så deltog du i melo-
difestivalen. Har du varit 
med i denna tävling tidi-
gare?
-Ja,	jag	medverkade	2016	
i	melodifestivalen	med	
låten ”Ain’t no good”, men 
jag	fick	respass	redan	i	
deltävlingen, svarar Mimi 
skrattande	när	reportern	
berättade	att	det	var	trå-
kigt	att	höra.

 
Hur gick det för dig i årets melodifestival?
-Jag	tog	mig	ända	fram	till	andra	chansen	med	
låten	Songburning.	Där	blev	jag	utslagen	i	duel-
len	mot	Felix	Sandman,	berättar	hon. 

Skulle du tänka dig att medverkar i melodifes-
tivalen flera gånger?
-Ja,	det	skulle	jag	om	det	är	rätt	låt	och	den	
passar	min	smak,	svarar	Mimi. 

Hur ser dina framtidsplaner ut?
-Nu	ska	jag	ge	ut	en	helt	ny	skiva	och	jag	ska	
åka	på	en	sommarturné	runt	om	i	Sverige	själv.	
Men	jag	skall	också	göra	några	spelningar	med	
min	pojkvän	Brolle,	svarar	hon	glatt. 

Kommer du att göra några spelningar i Ble-
kinge i sommar?
-Ja,	det	gör	jag	men	jag	vet	ännu	inte	i	vilken	
stad	eller	ort	det	blir.	Det	måste	jag	kolla	upp.

Hur upplever du dina fans när du är ute och 
spelar?
-Jag	upplever	det	positivt.	Alla	verka	tycka	om	
min musik och det är bra stämning ute bland 
publiken.	Jag	får	även	fina	ord	på	sociala	me-
dier,	berättar	Mimi. 

I	april	släppte	Mimi	och	Brolle	en	helt	ny	duett	
på hans nya EP ”Man behind the mask” med 
låten	”Find	a	Way”.

Mimi, vad önskar du dig mest av allt i livet just 
nu? Vad skulle du säga om Brolle kom upp på 
scenen och friade till dig efter du har haft ett  
uppträdande?
-Jag förstår! Jag vill bara var lycklig och glad 
varje	dag	med	min	Brolle,	avslutar	Mimi	vår	
pratstund	med	att	berätta.

Text: Christer Svensson
Foto:	Paul	Karlsson
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Babbel har varit och sett teaterföreställningen 
Asken Yggdrasil, som skådespelarna har övat 
på under torsdagar, under nästan ett års tid. 
Det är 8 stycken skådespelare och Anna Me-
lander är ledare för gruppen. Babbel bestäm-
de möte med Anna för att få reda på lite mer 
om teatern och föreställningen.  

Vem är det som har kommit på den här före-
ställningen?
-	Från	början	var	det	Povel	som	var	intres-
serad	av	att	göra	något	om	asatron.	Det	finns	
ju	en	gammal	historia	som	handlar	om	Asken	
Yggdrasil och som utspelar sig i en värld innan 
jorden	bildades.	Vi	jobbar	mycket	med	känsla,	

det	finns	en	spännande	historia	om	detta.	Vi	
ville	ha	den	dramatisk,	en	äventyrlig	och	hemsk	
historia,	så	detta	blev	grunden	till	nästan	en	
pantomim föreställning där man visar mer med 
kroppen,	ljus	och	effekter.	Vi	använde	knappt	
några repliker (talat språk), säger Anna Melan-
der	och	Povel	Andersson.	 

Hur många skådespelare (deltagare) är det i 
teatergruppen? 
-Det är 8 stycken skådespelare, men från bör-

jan	var	det	9	stycken,	vi	hade	ett	avhopp	i	
höstas,	så	vi	hoppas	på	att	det	blir	fler	till	nästa	
termin,	svarar	de	båda.	

Du har ju nu varit ledare för Teater Om. Vad 
tycker du om det? 
-Jag	tycker	att	det	är	fantastiskt	och	det	kan	
nog	Povel	instämma	i,	berättar	Anna.	Povel	
har	varit	med	ett	halvt	år	nu	och	jag	har	va-
rit	tillsammans	med	gruppen	under	1	år.	Det	
är	jättekul	att	komma	hit	på	torsdagarna	och	
mötas av alla kramar man får och få en bra dag 
tillsammans	och	jobba	fram	något	som	blir	så	
fantastiskt	som	Asken	Yggdrasil,	säger	Anna.	 

Kan du berätta lite mer vad den förställningen 
handlar om? 
-Det är som sagt en historia som är baserad 
på	en	gammal	mytologisk	berättelse	och	som	
handlar om hur världen skapades och hur den 
såg	ut	före	det	att	visste	att	jordklotet	fanns	
och	hur		jorden	kom	till	.	Då	trodde	man	att	
jorden	var	en	skapelse	i	form	av	en	ask,	och	att	
den	var	så	stor	att	det	inte	gick	att	föreställa	sig	
hur	stor	asken	var.	Trädet	var	av	arten	Ask	som	
kallades	för	Asken	Yggdrasil.	

asken YggdrasIl
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Babbel	har	träffat	två	av	de	som	medverkade	i	
föreställningen	Tom	Jensen	och	Jenny	Karlsson.		

Tom, när började ditt intresse för teater och 
hur gammal var du då? 
-Jag	var	mellan	25	och	30	år	och	jag	håller	fort-
farande	på,	berättar	han	med	ett	lätt	skratt.	

Vad tycker du om att vara med i Teater Om? 
-Bra,	man	får	lära	sig	att	spela	teater.

Hur många förställningar har du medverkat i? 
-Det	är	femte	gången	som	jag	är	med	i	teatern,	
berättar	han.	

Vill du fortsätta med att spela teater? 
-Ja,	det	vill	jag	men	jag	vill	gå	upp	ett	snäpp	och	
vara	med	i	sommarteatern	på	Kastellet	om	det	
går,	säger	Tom.	

Vad var roligast med teatern Asken Yggdrasil?
-Den	var	sådär,	säger	han.	

Vad hade du för roll i teatern? 
-Jag	spelade	en	av	vakterna,	avslutar	Tom	att	
berätta.	

Babbel	träffade	också	Jenny	Karlsson	som	be-
rättade	om	sin	medverkan	i	föreställningen. 

När började ditt intresse för teater? Hur gam-

mal var du då? 
-Det	är	en	svår	fråga.	
Jag	fick	reda	på	att	
det var teater här på 
Lokstallarna och då 
ville	jag	vara	med.	
Jag kommer inte ihåg 
hur	gammal	jag	var,	
det var länge sen, 
säger	Jenny	Karlsson.	

Vad tycker du om 
att vara med i Tea-
ter Om? 
-Det	var	jätteroligt.	
Vi	har	så	roligt	till-
sammans	och	det	är	roligt	att	träffa	andra	med	
samma	intresse,	svarar	Jenny.	

Hur många föreställningar har du varit med i?
-Första	teatern	var	Gränsen,	jag	har	varit	med	
i	5	år,	säger	hon	när	hon	har	tänkt	efter	en	
stund.	

Vill du fortsätta att spela teater? 
-Ja,	det	vill	jag	jättegärna,	säger	Jenny	med	ett	
glatt	leende	på	läpparna.	

Vad var roligast med teatern Asken Yggdrasil? 
-Det	var	att	Anna	Melander	som	är	ledare	läste	
en bok som heter Asken Yggdrasil och det var 
spännande	och	då	gjorde	vi	olika	saker	ifrån	
den	boken.	Det	var	spännande,	säger	hon.	

Vad spelade du för roll i denna föreställning-
en? 
-Jag var en av de första människorna som kom 
till	jorden.	Embla.	Det	var	också	roligt	att	jobba	
med	Tom	Jensen,	avslutar	Jenny	Karlsson	att	
berätta. 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Daglig verksamhet i Karlshamn har sedan ett 
drygt halvt år tillbaka en ny enhetschef. Hon 
heter Lena Carlsson Nilsson, och är mer känd 
som Lena C Nilsson. För att få reda på mer 
om vem Lena är och vad en enhetschef gör så 
bokade vi in en tid med henne  där hon fick 
svara på våra frågor.

Lena är enhetschef för nästan all daglig verk-
samhet i vår kommun, utom Björkhalla och 
Tallen i Asarum. Hon är ansvarig för 21 styck-
en personer som är hennes personal. 

Kan du berätta lite om din bakgrund?
-Min	bakgrund	är	att	jag	utbildade	mig	till	un-
dersköterska/skötare	och	det	gjorde	jag	för	36	
år	sedan.	Jag	har	jag	jobbat	inom	sjukvården	
och	äldrevården.	Sedan	har	jag	läst	på	Blekinge	
Tekniska	Högskola	i	Karlskrona	och	efter	studi-
erna	har	jag	jobbat	som	chef.	 
-Jag	har	alltid	tyckt	om	att	jobba	med	männis-
kor.	Det	är	därför	jag	har	valt	detta	yrket,	säger	
Lena	C	Nilsson.	 

Varför använder du ett C i ditt namn? 
-Jag	hette	Carlsson	innan	jag	gifte	mig.	Jag	he-
ter	fortfarande	Carlsson	men	efter	det	att	jag		
gifte	mig	med	Peter	som	heter	Nilsson	i	efter-
namn,	så	har	jag	två	efternamn.	Jag	är	född	
Lena	Carlsson	och	jag	ville	behålla	Carlsson.	Det	
blev	krabbigt	att	säga	Lena	Carlsson	Nilsson,	
därför	blev	det	Lena	C	Nilsson.	
 
Vad har du för fritidsintressen? 
-Det	största	intresset	är	min	familj.	Jag	gillar	
att	umgås	med	vänner,	jag	tycker	om	att	spela	
golf	på	sommaren,	vara	på	sjön,	under	hela	
året	så	yogar	jag,	tycker	om	att	gå	på	yoga,	och	
träna	på	Wellnes	och	sedan	åker	jag		slalom	på	
vintern.	Så	jag	har	många	intressen!	Sedan	har	
jag	har	en	hund,	en	Borderterrier,	som	jag	är	
ute	och	promenerar	med.	Sen	tycker	jag	också	
jättemycket	om	att	resa,	det	är	roligt,	säger	hon	
med	ett	brett	leende.	

lena C nIlsson
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Du är nu enhetschef för daglig verksamhet. 
Berätta, vad gör en enhetschef? 
-En enhetschef planerar och organiserar verk-
samheten.	Jag	har	ett	verksamhetsansvar,	
ekonomiansvar,	personalansvar	och	jag	har	
arbetsmiljöansvar.	Jag	planerar	verksamheten,	
ser	till	så	att	ekonomin,	budgeten,	går	ihop,	ser	
till	så	att	det	finns	personal	och	så	att	det	råder	
bra	arbetsmiljö.	

Vad tänkte du när du fick frågan om att vara 
enhetschef för daglig verksamhet? 
-Jag	tyckte	det	skulle	bli	jätteintressant.	Jag	
har varit chef för daglig verksamhet sen den 1 
september	2017	och	jag	tycker	det	är	så	roligt.	
Den	verksamheten	hade	jag	inte	jobbat	med	ti-
digare,	så	det	är	helt	nytt	för	mig.	Det	är	många	
nya	saker	jag	fått	och	får	lära	mig	och	vi	har	så	
många	olika	aktiviteter.	Det	är	så	roligt	att	vara	
enhetschef	för	daglig	verksamhet,	säger	hon.	 

Vad är skillnaden med att vara enhetschef på 
boenden och att vara det i daglig verksamhet? 
-Det	är	inte	stor	skillnad.	Det	som	skiljer	allra	
mest	i	mitt	uppdrag	är	verksamheten.	Verksam-
heten	är	att	se	till	så	att	det	finns	meningsfull	
sysselsättning	för	alla	oss	som	är	i	daglig	verk-
samhet och det andra är det man gör hemma 

i	ett	boende,	se	till	så	att	man	har	en	bra	boen-
deform.	I	daglig	verksamhet	ska	vi	se	till	så	att	
vi	trivs	bra,	meningsfulla	aktiviteter,	svarar	hon.	

5 Snabba frågor 
Sommar eller vinter = Båda 
Öl eller Vin = Vin 
Sött eller Salt = Salt
Cykla eller Promenera = Promenera 
Svart eller Vit = Svart 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Karlshamnsbon Robert Follin var med i årets 
Robinson på TV4. Babbel har träffat honom 
på sin arbetsplats som är Teatersmedjan på 
Lokstallarna i Karlshamn.

Jag	fick	äran	att	få	en	intervju	med	honom	när	
han och teatergänget repeterade inför som-
marteatern,	som	ska	spelas	ute	på	Kastellet.	Vi	
pratade	om	hur	det	var	att	vara	med	i	TV-pro-
grammet Robinson, men också om sommarens 
föreställning	som	han	regisserar	i	år.	 

Hur var det att vara med på Robinson?
-Jag	sökte	för	det	var	intressant	och	för	att	
se hur det fungerade  socialt det var med en 
grupp	människor	ute	på	en	ö.	Det	var	ett	stort	
experiment,	berättar	Robert. 
 
Var utspelade sig årets Robinson?
-Det	var	på	Fiji	en	ögrupp	mitt	i	Stillahavet,	
säger	han. 

Hur var det att leva på Robinson ön?
-Jag	var	för	det	mesta	väldigt	trött	och	hungrig.	
Vi	hade	några	skyfall	som	var	riktigt	eländiga.	
Vårt vindskydd blåste sönder och alla våra klä-
der	blev	blöta.

-Sedan var det alla de olika tävlingarna som vi 
skulle	delta	i.	Jag	tyckte	dock	att	tävlingarna	var	
kul	och	spännande,	men	de	upplevdes	som	job-
biga	eftersom	vi	inte	hade	nog	med	föda	i	vårt	
läger. 

Nu lämnar vi Robinson ön och vänder blicken 
mot en annan ö, nämligen Kastellet i Karls-
hamn. Du regisserar årets sommarteater där. 
Är det första gången som du regisserar en 
teaterföreställning?
-Ja,	det	är	det,	svarar	Robert	bestämt.

Vad heter föreställning och vad handlar den 
om?
-Föreställningen heter Sanningens Ögonblick 
och	utspelar	sig	i	Karlshamn	under	året	1936.	
Det	är	ett	familjeäventyr	som	inkluderar	kärlek	
och	orättvisor	och	innehåller	lite	action	och	
spiondrama	säger	Robban. 

När börjar årets sommarteater?
-	Den	startar	den	29	juni	med	premiärföreställ-
ningen och den sista föreställningen spelas den 
4	augusti,	avslutar	Robert	Follin.

Text: Christer Svensson
Foto: Adina Nilsson

roBert follIn

12



Babbels praktikant Andreas Olsson var ute i 
Karlshamn och tog lite fina sommarfoton.

Foto:	Andres	Olsson,	Praktikant

sommarBIlder
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Caroline Wennergren föddes 1985 i Rio de 
Janeiro i Brasilien och hon blev som femåring 
adopterad av Ingela och Jan Wennergren från 
Mölnlycke utanför Göteborg där hon växte 
upp och fortfarande bor kvar. 

Babbels	reporter	träffade	Caroline	i	mitten	av	
april när hon besökte Mörrum för en tvådagars 
konsert	och	vi	fick	en	lång	intervju	med	artisten	
där	hon	berättade	öppet	om	sin	musik	och	kär-
leken	till	jazzmusiken	och	om	sin	svåra	tid	innan	
hon	kom	till	Sverige	från	ett	fattigt	barnhem	i	
Brasilien.	

Kan du berätta lite om din uppväxt på barn-
hemmet i Brasilien?
-Jag	kan	försöka	minnas	men	det	är	lite	flum-
migt.	Det	var	fattigt	och	jag	bodde	på	ett	barn-
hem där 200 barn bodde i trånga utrymmen 
och	inte	mycket	till	aktiviteter.	Jag	gick	för	det	
mesta	för	mig	själv,	berättar	Caroline	med	sorg	
i	sina	ögon.
 
Hur var det att byta miljö från Brasilien till 
Sverige?
-Det	var		som	att	börja	om	från	noll,	som	att	

födas	på	nyttt.	Jag	minns	att	på	flygplatsen	såg	
jag	att	det	fanns	hamburgare,	men	jag	visste	
inte	vad	det	var?	Hamburgare	fanns	inte	i	Brasi-
lien.	Min	hörsel	var	inte	så	bra	när	jag	kom	från	
Brasilien	och	jag	hade	öroninflammation	så	jag	
fick	byta	rören	som	jag	hade	i	öronen	när	jag	
kom	till	Sverige,	berättade	Caroline. 

Carolines mamma Ingela, som fanns vid Caro-
lines	sida	under	intervjun,	berättar	för	mig	hur	
det	var	när	de	hämtade	hem	henne.	

-Vi	var	i	Brasilien	14	dagar	och	vi	fick	träffa	
henne	en	kväll	och	dagen	efter	var	hon	vår	
unge.	Eftersom	det	väntade	en	flygstrejk	inom	
SAS	så	gick	besluten	så	fort	så	att	vi	kunde	åka	
tillbaka	till	Sverige	med	Caroline.

Berätta lite om din skolstart Caroline?
-Min	skolstart	var	tuff.	Jag	blev	mobbad	efter-
som	jag	hade	en	annan	hudfärg.	Jag	var	den	
enda	i	klassen	som	var	mörk.	Jag	hade	också	
dyslexi och inlärningsproblem, alltså svårt för 
att	läsa	och	skriva,	men	med	uppmuntran	av	
mina föräldrar och av musiken så gav det styrka 
att	övervinna	dessa	svårigheter,	berättar	Caro-
line.

    CarolIne Wennergren
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Med	sitt	unga	musikintresse	gick	hon	den	este-
tisk	linjen	med	Musikal	inriktning	på	
Hulebäcksgymnasiet	i	Mölnlycke.	Det	skulle	
visa	sig	att	det	var	jazzen	hon	var	mer	inriktad	
på än musikal som hon inte har sysslat med 
efter	sin	utbildning.

Hur kommer det sig att jazzlegenden Ella Fitz-
gerald blev din förebild och gav dig din artist 
karriär?
-När	jag	var	9	år	lyssnade	jag	på	en	skiva	med	
Ella och blev alldeles tagen av hennes musik, 
som	var	jazz	och	sedan	dess	har	jazzen	funnits	i	
mitt	liv,	berättar	Caroline.

Har du några samba takter i dig Caroline?
-Jag	visste	att	du	skulle	fråga	mig	detta!	Du	
skall	veta	att	den	frågan	har	kommit	upp	några	
gånger.	Den	finns	kvar	i	mig,	svarar	hon	med	
ett	skratt.	När	jag	var	10	år	gick	jag	en	samba	
danskurs,	fortsätter	hon.

Hur länge har du hållit på med att sjunga?
-Det	blir	15	år	som	jag	sysslat	med	musik	i	år.	
Jag	tycker	det	är	spännande	och	kul	att	få	göra	
det	man	gilla,	säger	hon.

Som	16-åring	sjöng	hon	idolen	Ella	Fitzgeralds	
låt	”A	tisket,	A	tasket”	i	TV4	programmet	”Sikta	
mot	stjärnorna”	2002	och	kom	tvåa	efter	Hå-
kan	Windahl	från	Mörrum.

Caroline du har ju deltagit i Melodifestivalen 
två gånger, har du några minne därifrån?
-Jag	var	19	år	första	gången	jag	deltog	och	jag	
deltog	med	bossa	novalåten	”A	different	kind	of	
love”.	Man	kan	säga	att	jag	faktiskt	slog	igenom	
med	den	låten.	Jag	hamnade	på	6-plats	det	
året.	2015	deltogvar	jag	med	balladen		”Black	
Swan”	i	Örebro.	Där	blev	jag	utslagen	direkt	i	
deltävlingen.

Har det aldrig funnits någon tanke på att gå i 
dina föräldrars fotspår inom teatern?
-Lite	teater	finns	det	nog	i	mig		trots	allt.	Det	är	
viktigt	att	bjuda	på	sig	själv,	men	musiken	tog	
över	för	mig	så	svaret	på	din	fråga	är	nej,	säger	
Caroline. 
-Min	trogne	följeslagare	på	scen	är	dockan	
Leroy	Armstrong	och	honom	gillar	jag	att		
buksjunga	med,	berättar	en	leende	Caroline.

När besökte du Blekinge senast?
-Det var för tre år sedan på Solsta i Asarum, där 
jag	och	Håkan	Winblad	spelade. 

I september gör ni två en turné tillsammans,  
kommer ni tillbaka till Blekinge då?
-Ja	det	gör	vi.	Vi	ska	spela	i	Sölvesborg,	Karls-
hamn	och	Bräkne-Hoby,	säger	Caroline.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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Här kommer ett recept på en god fisksoppa som 
vi har hämtat från hemsidan MatGlad.

2 Portioner 
15 minuter

Du behöver:
Skärgårdssoppa, Färdig 5 dl
Lax,	portionsbitar,	fryst,	2	st
Dill, fryst, 2 teskedar
Svartpeppar, Malen, ½ krm
Gröna Ärtor, frysta, 1 dl
Knäckebröd, 2 skivor

Börja	med	att	tvätta	dina	händer.

Duka	bordet.

Nu börjar vi tillaga Fisksoppan:

Häll 5 deciliter färdig Skärgårdssoppa i en •	
gryta. 

Skär	2	portionsbitar	Lax	i	mindre	bitar.	 •	

Ställ	grytan	med	fisksoppa	på	spisen. •	

Sätt	spisplattan	på	högsta	värmen.	Låt	sop-•	
pan	koka	upp. 

Lägg laxbitarna i soppan och sänk värmen •	
på	spisplattan	till	medelvärme. 

Rör	försiktigt	med	en	slev. •	

Låt	soppan	sjuda	i	4	minuter. •	

Rör	ner	1	tesked	dill	och	1	dl	gröna	ärtor. •	

Smaka av!•	

Krydda	eventuellt	med	½	krm	svartpeppar
Servera	soppan	tillsammans	med	2	skivor	
Knäckebröd.

Källa:	MatGlad

 snaBB fIsksoPPa
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   ↓Lodrätt
Han	på	linjen1.	

   →Vågrätt
Emils häst2.	
”Prilla”3.	
In	och...4.	
En ö5.	

Konstruktör:	
Veronique Hellström Wiking

PYssel
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Spelrecension av: Dragon Age Inquisition

Detta	är	fortsättningen	på	Spel	serien	Dragon	
Age och den blev minst sagt lika episk som 
namnet låter, sen första spelet Dragon Age Ori-
gins	och	den	uppföljare	Dragon	Age	2.	Kommer	
äntligen	en	uppgång	i	serien	med	detta	spel	
och det ger resultat, spelets story är häpnads 
väckande,	roande	och	otroliga.	

Spelets värld är nu mer upp byggd och består 
nu	utav	mer	zoner	och	nästan	ingen	ser	lika	ut,	
det	finns	också	val	som	påverkar	spelet	igen	
genom	att	det	du	väljer	ger	dig	olika	efter	ef-
fekter	som	till	exempel:	du	hjälper	en	person	
men	du	förgår	den	andra	personens	uppgift,	
efter	som	dessa	2	olika	uppgifter	är	exklusiva	
till	varandra.	Detta	leder	till	olika	val	och	flera	
spel	omgångar	för	att	hitta	den	rätta	vägen	du	
vill	ha	i	spelet,	det	första	valet	du	har	effekter.	

Huvud spelet handlar om en ny ondska, egent-
ligen en gammal ondska från innan Dragon 
age	Origins	börjar	att	spela	ut.	Detta	spel	gör	
ett	jätte	kliv	bakåt	i	historien	och	denna	ond-
ska	är	här	bara	för	att	vilja	ändra	hela	världen	
i	hans	avbild	och	återställa	allt	till	hur	det	var	
när människor med stark magi styrde världen, 
det	låter	bra	visst	men	det	betyder	också	att	
alla utan magi skulle kastas ner under folk med 
magi.	

oskars sPelreCensIon
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Jag ligger i min hängmatta
 

Jag	 ligger	 i	 min	 hängmatta	 och	 läser	 en	 bok.	

Äntligen	är	sommaren	här.	Solen	lyser	och	jag	

håller	en	Dry	Martini		i	min	hand.	Sommaren	är	

fin	tycker	jag.	Det	är	inte	dåligt	att	läsa	en	bok	

och	ha	en		Dry	Martini.	
 

Glad	sommar	!

Du	spelar	hjälten	som	försöker	förhindra	
domedagen i världen mot ondskan åter igen, 
men	i	detta	spel	i	skillnad	för	Dragon	Age	2	är	
en	val	i	vilken	ras	och	sorts	hjälte	du	vill	vara.	
Du	till	och	med	får	en	liten	back	story.	Hela	
världen	kastas	ner	nästan	till	kaos	i	början	av	
spelet	med	att	folkets	spirituella	ledare	dör	
och	du	får	order	om	att	samla	ihop	en	arme	
för	att	skydda	folket,	till	råga	på	allt	är	du	den	
ände som kan rädda världen mot säkert kaos 
och	förstörelse.

Spelet	var	roligt	tyckte	jag	och	var	värt	att	
spela	så	mitt	betyg	för	spelet	bli	en	klar	9/10,	
Bioware	skaparna	gjorde	ett	bra	spel	och	bra	
story	till	spelet.

Text:	Oskar	Mattsson
Bild:		www.ea.com/en-gb/games/
dragon-age/dragon-age-inquisition

Text: Veronique Hellström Wiking

veronIques

dIktsIda
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Adressettikett

Då	är	det	snart	dags	för	vår	semesterledighet.	Vi	som	
arbetar	på	Skaparverkstán	i	Karlshamn	vill	önska	alla	våra	
följare	en	riktigt	skön	sommar. 
 
Skaparverkstán	öppnar	åter	den	6	augusti	och	nästa	
nummer	av	tidningen	Babbel	utkommer	under	vecka	37.

sommarHÄlsnIng

Stående från vänster till höger: Niklas von Matern, Verinque Hellström Wiking, Jan Svensson, 
Christer Svensson, Johanna Rönnholm, Tom Jensen. Sittande: Ola Olsson och hunden Booker. Saknas på bil-
den gör Robin Abramamsson, Håkan Bengtsson, Paul Karlsson, Pär Hammarstrand och Oskar Mattsson
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