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Då har du äntligen 2018 års sista tidningen Babbel i din hand. På grund av nätverksproblem på 
vår redaktion så kommer tidningen ut en vecka senare än planerat. Detta i sin tur resulterade i att 
vi får med vårt reportage från Musikhjälpen 2018 i Lund, som startade den 10 december. Vi fick  
träffa programledarna och var inne i glasburen, timmarna innan de gick in glasburen. 
 
Tidningen Babbel besökte även Lund i oktober månad, då tävlingen Open Swedish I-karate 
Global 2018 ägde rum. En av domarna i den tävlingen kommer från Asarum och heter Per 
Liljeroth. Titta noga på bilderna i reportaget så kanske ni hittar honom.

Magnus Neuman känner nog de flesta igen inom LSS. Han bytte jobb i somras och vi kollade vad 
han nu skulle syssla med.

Pia Sundhage ledde USA till både VM-medaljer och OS-medaljer i damfotbollen. Men hon såg 
också till att Sveriges damer i fotboll fick lite medaljer. Christer Svensson har träffat henne.

Många drömmer om att få bli framgångsrika fotomodeller, med allt vad det innebär. Tre tjejer 
som jobbar i daglig verksamhet var modeller/mannekänger, när det var dags för modevisning på 
Arbetscentrum i höstas.

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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Tidningen Babbel har träffat Johanna Jansson, 
känd som Dotter när hon besökte Karlshamn 
tidigare i år. 

Johanna, var kommer du egentligen ifrån? 
-Jag är född 1987 och uppväxt i en ort som he-
ter Arvika som ligger i Värmland, men sedan tio 
år tillbaka är jag bosatt i Stockholm. 

Hur kommer det sig att du valde att ägna dig 
åt musiken?
-Jag började ägna mig åt musik redan i skolan, 
berättar hon, och tillsammans med kompisar 
bildade vi gruppen Dizzy Woop som var starten 
på mitt riktiga musikintresse.
-När jag var i 10-årsåldern skrev jag min första 
sång ”Nobody Knows me” och 2014 släppte jag 
min debutsingeln ”My flower”, berättar hon. 

Kommer du ihåg när du stod på scenen första 
gången?
-Jag var 11 år och jag framförde låten ”Jultom-
ten” svarar Dotter. 
 
Vill du berätta för mig varför du har artistnam-
net?
-För att jag är intresserad av natur, djurrätt och 
miljöfrågor. Jag valde artistnamnet Dotter i 
egenskap av jag är ”dotter till moder jord” 
 
Har du några andra intressen än musiken?
-Ja, jag älskar naturen. Jag tycker om att resa 
mycket och min kost består till  75% av frukt.
Jag är vegan och jag mediterar och sysslar med 
yoga, berättar Dotter. 

Hon berättar att musiken ofta handlar om äm-
nen som är relaterad till personlig utveckling 
och andlighet, influerad av gruppen Jefferson 
Airplane med flera.

Har du någon framtidsdröm som du vill av-
slöja för mig?
-Ja, att slå igenom som internationell artist i Los 
Angels i USA eller i England avslutar Dotter vårt 
möte med att 
berätta.

Text/Foto: Christer Svensson
Foto: Paul Karlsson

doTTer
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Tidningen Babbels reporter team, Johanna 
Rönnholm och Christer Svensson, blev över-
raskade när de fick höra att en person som  
väldigt länge jobbat inom LSS börjat jobba på 
SISU. De bestämde sig för att ta reda på varför 
han valt att lämna LSS och börjat på ett nytt 
jobb. 

Magnus, berätta lite kort vem du är? 
-Jag heter Magnus Neuman och jag är 43 år. Jag 
har jobbat i Karlshamns kommun i hela mitt liv, 
inom Arbete och Välfärd, men nu är jag på SISU 
idrottsutbildarna där jag jobbar som idrottskon-
sulent, berättar han.  
 
Varför blev det just SISU? 
-Där får jag jobba med idrott och jobba med 
inkludering och jämställdhet för barn och ungas 
rätt att få vara med och idrotta, säger Magnus 
Neuman.  

Har du alltid varit intresserad av idrott? 
-Ja alltid! Fotboll framförallt, men idrott över-
lag, svarar Magnus.  

Var det din dröm att få jobba med idrott? 
-Att få jobba med idrott? Ja det får man nog 
säga att det är, svarar Magnus Neuman.  

Hur gammal var du när du upptäckte idrotten? 
-Jag var inte så gammal. Jag var kanske sex år 
när jag började spela fotboll. Sen har jag pro-
vat landhockey, innebandy, basket, gympa och 
friidrott, säger han.  

Varför slutade du på det andra jobbet? 
-Det var för att jag fick chansen att jobba med 
idrott annars hade jag inga tankar på att sluta 
jobba inom kommunen, säger han. 

Vad gjorde du för något inom kommunen? 
-De sista åren jobbade jag med att sätta igång  
ett projekt. Vi startade upp en ny form av dag-
lig verksamhet som idag heter Fixarna och som 
funkar jättebra nu. Det var jätteroligt att jobba 
med och sen har jag varit ute och jobbat med 
demokratifrågor vad gäller DEMO som är del-
aktighetsmodellen som varit jättespännande. 
Sen har jag jobbat individuellt  med genom-
förandeplaner, den som behöver hjälp ska ha 
något att säga till om, säger Magnus. 

Vad skulle du säga till de personer som inte 
vet vad de vill göra och som är soffliggare? 
-Ett av målen med idrott är att vi ska kunna 
idrotta hela livet utifrån sina villkor, inte bara 
för att må bra, säger han.  

magNus NeumaN
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Vad kommer SISU att göra för att det ska bli 
bättre än det är idag? 
-Ja, det är en del i vårt uppdrag att jobba med 
inkludering, jämställdhet och livslångt idrottan-
de. Det är någonting som vi jobbar med tillsam-
mans med föreningarna för att nå strategi 2025 
som är vårt mål där vi har fem utvecklingsresor 
eller teman som vi ska uppnå, säger Magnus.  

Hur kom det sig att det var just SISU du bör-
jade på? 
-Det var en tjänst ute där och jag sökte och 
hade sån tur att jag fick den. Matchade den 
profilen som dom ville ha till den här tjänsten, 
säger han.  
 
Vad har du för dröm egentligen? 
-Personligt JA! Det var svårt. Här i jobbet hop-
pas jag att vi kan samverka bättre mellan fören-
ingarna, försöka ha ungdomarna fokus utveckla 
dem även utveckla föreningarna, säger Mag-
nus.  

Var detta jobbet något som du har tänkt dig? 
-Jag har tittat på det innan och tänkt att det 
hade varit spännande och prova men ingenting 
som jag har gått och funderat på länge. Det 
kom en chans och jag tog den och fick den, 
säger han.  

Var kommer du att vara placerad? 
-Jag kommer att vara placerad i Karlshamn, 
kontor vid Jannebergsvägen vid Coop, säger 
Magnus Neuman. 

Hur många dagar i veckan kommer du att vara 
stationerad där? 
-Det är lite olika, vi jobbar mycket ute i fören-
ingarna och föreningarna har aktiviteter igång 
på kvällar och helger. Mitt jobb är att finnas 
där för föreningarna så det är inte måndag till 
fredag dagtid, säger han. 

 Trivs du med ditt nya jobb? 
-JA! Så här långt är det jättespännande och väl-
digt, väldigt roligt, berättar Magnus.  

Text: Johanna Rönnholm 
         Christer Svensson
Foto: Paul Karlsson



6

Den 26 september var det modevisning på 
Arbetscentrum i Karlshamn och det var 3 per-
soner från daglig verksamhet som var manne-
känger på modevisningen. Det var Ulrika Jons-
son, Jessika Nilsson & Veronica Wiking.  
 
På modevisningen visades det upp kläder och 
accessoarer som de säljer där i butiken. 

Hur kommer det sig att du ville vara med på 
modevisningen?
-Jag tycker det är roligt, svarar Jessika.  

Har du varit med på modevisningar tidigare? 
-Jag det har jag, men det är första gången jag är 
modell här. 

 Vad är det som är så roligt med kläder, tycker 
du? 
-Man får klä ut sig och smycka ut sig, säger hon. 

Vilken sorts kläder gillar du mest. 
-Sådana kläder som inte sitter för tight, inte sit-
ter för hårt! Jag gillar lösa kläder, säger Jessika. 

Skulle du vilja vara med på flera modevisning-
ar? 
-Ja, om det finns tillfälle, svarar hon lite blygt.

Vad gillar du för accessoarer? 
-Det är hårband, halsband och armband som 
jag gillar, avslutar Jessika Nilsson att berätta.

Ulrika Jonsson, som är på DogHouse, deltog 
också i modevisningen. Hur kommer det sig 
att du är mannekäng idag? 
-Oj! Jag såg en lapp i måndags när jag var på 
”doggarna” (Dog House), säger Ulrika. Jag tyck-
te det verkade roligt, säger hon. 

modeVisNiNg
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Har du varit med på modevisning tidigare? 
-Det är första gången här, säger Ulrika. 

Gillar du mode? 
-Ja. Det är roligt att klä upp sig ibland, säger 
hon. 

Vilken typ av smycken gillar du mest? 
-Det kan vara halsband eller armband. Hårband 
kan jag ha om jag har långt hår, säger Ulrika.
 
Skulle du vilja vara med på flera modevisning-
ar? 
-Ja. Det skulle jag vilja vara, avslutar Ulrika Jons-
son med att berätta. 

Till sist så träffade vi modevisningens tredje 
modell och det var Veronica Wiking.

Hur kommer det sig att du ställde upp som 
modell?
-För jag ville vara med! Jag har alltid varit in-
tresserad av mode och alltid tyckt om musik.  

För några år sedan hjälpte jag till med scenklä-
derna till Alice i Underlandet som spelades ute 
på Kastellet. Om jag inte hade haft så mycket 
att göra med mitt författande, så hade jag gjort 
en egen modevisning på torget, då skulle jag 
visa för andra att de som har funktionsnedsätt-
ningar också kan vara modeller, svarar hon. 

Har du varit med på modevisning tidigare? 
-Ja. Detta är inte första gången. Jag var med 
uppe i Göteborg, när jag var med i ”Tjejgrup-
pen” här i Karlshamn och där var vi modeller på 
en modevisning. Det var på en restaurang som 
jag glömt namnet på. Men där hade vi en mo-
devisning och det var jättekul, säger Veronique. 

Gillar du mode? 
-Ja. Jättemycket, säger hon. 

Är du intresserad av både kläder och acces-
soarer? 
-Ja. Det är jag. Jag tycker om kläder från 30-
talet fram till 2018, säger Veronique Wiking.  

Vilket klädesplagg gillar du mest? 
-Jag gillar både lite längre och korta kjolar. Och 
sen skall man ju ha snygga skor som passar till 
kjolarna. Det är bra om man kan använda skor-
na som vardagsskor också, och som man kan 
ha om man skall gå till en pub, säger hon.
 Vad är det för accessoarer du gillar? 
-Det är olika, men mest väskor från 50-talet, 
säger Veronique.  När det gäller smycken så är 
det väldigt blandat, säger hon

Skulle du vilja vara med på flera modevisning-
ar? 
-Ja. Det kan jag tänka mig, absolut. Jag tycker 
det var trevligt och roligt, avslutar Veronique 
Wiking med att berätta.    

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Tidningen Babbel har träffat Pia Sundhage när 
hon besökte Karlshamn för ett tag sedan.
Pia är en svensk fotbollstränare och före detta 
fotbollsspelare (anfallare), som ses som en av 
de största genom tiderna i svenska damfot-
boll, med internationella mästerskapsmedal-
jer i VM och EM, med EM-guldet från 1984 
som största merit.

Hon blev Sveriges första kvinnliga utlands-
proffs. Innan hon tog steget över som för-
bundskapten för USA:s damlag och vann två 
OS-guld, ett VM-silver. Därefter avverkade hon 
det Svenska damlandslaget med ett OS-silver 
och ett EM-brons.

Träffen med Pia Sundhage blev en trevlig stund, 
och hon berättar öppet om sig själv från det att 
hon var en liten tjej till en världskändis inom 
damfotbollen, som både spelare och förbunds-
kapten.

Hur kommer det sig att det blev fotboll för dig 
Pia?
-Jag växte upp i en liten by som heter Marbäck, 
utanför Ulricehamn med cirka 200 invånare. Jag 
var inte som alla andra små flickor som tyckte 
om att hoppa hopprep, utan jag gillade att 
sparka boll, det var så min fotbollssaga började, 
berättar Pia för Babbels reporter. 

-På den tiden, i mitten av 60-talet, fanns inte 
damfotboll på samma sätt som idag. Jag fick 
spela med killar och jag fick luras lite för att få 

pia suNdhage
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vara med och spela. Jag fick heta ”Pelle” och 
då gick det bra att få vara med på matcherna, 
berättar hon med en lite lurig blick. 

När började du din karriär?
-Jag började som 11-åring i IFK Ulricehamn. 
Eftersom de inte satsade på damfotboll bytte 
jag förening när jag var 14,5 år, då till Falköping, 
och jag gjorde landslagsdebut som 15 åring på 
Nya Ullevi mot England, fortsätter Pia. 

 När kom ditt stora genombrott som spelare?
-Det var när jag började i Jitex BK som jag 
nådde de största framgångarna. Trots det spe-
lade jag i flera andra klubbar därav Hammarby, 
men återvände till Jitex, och tog fyra SM-guld 
och två guld i  Svenska Cupen , skrattar Pia och 
minns de fina tillfällen, det var tider det.
Under hennes karriär prövade hon också på att 
spela som första damproffs under ett år i Ita-
lienska ROI Lazio 1985. 

Därefter flyttade hon hem till Sverige igen och 
gick på GIH i Stockholm utbildade sig under två 
år till tränare med nio killar i utbildningen och 
1990 fick hon jobb på Svenska Fotbollsförbun-
det med att vara förbundskapten åt Flickor 16, 
som hon åter är tillbaka till. 

Du har haft många tränar roller i både Sverige 
och utomlands? Vilka var dessa?
-Efter min aktiva karriär fortsatte jag som trä-
nare. Mitt första huvuduppdrag fick jag i ame-
rikanska Boston Breakers. Därefter var jag en 
kort period i KIF Örebro, därefter blev jag as-
sisterande förbundskapten för Kina, och sedan 
blev jag förbundskapten i USA:s damlandslag 
och avslutade med Sveriges damlandslag. Nu är 
jag tillbaka där jag började som förbundskapten 
för Sveriges flicklag, svarar hon.
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Har du haft andra intresse än fotboll i ditt liv?
-Jag gillar att spela gitarr och sjunga Bob Dylan 
låtar, berättar hon för mig.

Hur kom du in på musiken Pia?
-Det var min bror som lärde mig att spela gitarr 
när jag var mellan 9-10 år, mer blev det inte 
utan det var fotbollen som hade högsta priori-
teten för min del, svara hon.

Nu skall du få en lite personlig fråga Pia. Vi 
som  har olika funktionsvariationer har inte 
alltid samma möjligheter som andra personer 
utan funktionsnedsättning. Du är ju öppet 
homosexuell, upplever du samma utanförskap 
som vi gör?
-Nu skall du få ett lite längre svar, säger Pia 
efter en stunds funderande. 
 
-Just nu är jag singel. Men jag kan ju träffa en 
go gubbe vilken dag som helst, säger hon skrat-
tande. Jag har haft homosexuella förbindelser. 
Men nu har jag ingen, jag har bara kört på.  

 
-Ända sedan jag var liten har jag känt mig lite 
udda. men då blev fotbollen min trygghet.  Jag 
har aldrig känt något utanförskap. Men däre-
mot har jag känt ett kämpande för rättighe-
terna att få spela fotboll, för det fick vi ju inte i 
början. Dock var jag inte ensam om detta käm-
pande, utan vi var flera stycken som kämpade 
tillsammans. Det som många trodde bara var 
en modefluga på 70-talet är nu en folkrörelse.

-Sen skall jag berätta en annan sak för dig Chris-
ter. Jag är i häststallet ibland, jag har börjat lära 
mig att rida. På det stallet finns det ett antal 
personer som arbetstränar. Och det vill jag 
säga. Den miljö som dessa olika människor ska-
par tillsammans, den gillar jag. Några av dem 
som är där kan göra mycket och några kan göra 
några få saker. Men de tränar sig att arbeta och 
i det här fallet tillsammans med hästar. DET ÄR 
EN BRA MILJÖ,  berättar Pia bestämt. 

Text: Christer Svensson
Foto: Paul Karlsson
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Söndagen den 21 oktober åkte Tidningen Bab-
bels reporter till en unik idrottstävling i Lund 
inom karatesporten för funktionsnedsatta 
som hette ”Open Swedish I-karate Global 
2018”. 

Det blev en dag att minnas för alla dessa 
idrottsutövare med sina sina olika funktions-
variationer. De kämpade i olika kategorier. Det 
fanns de som tävlade i manuella och elektriska 
rullstolar. Det fanns tävlande som kunde gå 
och som inte kunde gå. Det fanns tävlande som 
hade synfunktionsnedsättning, fysisk funktions-
nedsättning, intellektuell funktionsnedsättning 
samt autismspektrumstörning, fanns det klas-
ser i.

Under min tid på plats fick jag både träffa 
idrottsutövare, liksom tävlingsledningen och 
mannen som skapade denna tävlingsform Eric 
Bortels från Kuringen i Belgien, I-karate Global 
Inclusive Karate Federation. 

I ditt hemland Eric Bortels har ni kommit långt 
med I-karate för funktionsnedsatta, kan du 
berätta mer i korthet?
-Ja, vi har kommit en bra bit där, man har I-
karate i skolor och i daglig verksamhet och där 
har vi program för karate för funktionsnedsat-

ta, berättar Eric.

Eric Bortels, iKaratens grundare 
 
Hur stort är I-karate för funktionsnedsatta i 
Belgien?
-Det är stort, säger grundaren Eric Bortels. Vi 
har haft den här tävlingsformen i många år nu 
och framtiden för iKarate är ljus, fortsätter han.

Jag fick också en intervju med den Svenske täv-
lingsledaren Thomas Lindgren från Lunds kara-
teklubb, som berättade om hur intresset kom 
till Sverige med I-karate och hur det hamnade i 
Skåne.

ikaraTe i luNd
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Kan du i korthet berätta för våra läsare vem är 
Thomas Lindgren? 
-Jag är ordförande för Lunds karateklubb, och 
karateinstruktör samt håller i en grupp för 
funktionsnedsatta personer.

Har det arrangerats ” Open Swedish I-karate 
Global” tidigare?
-Ja, vi hade premiär under 2017 med första täv-
lingen som blev lyckad. Då hade vi flera delta-
gare med än i år, berättar han för mig. 
 

Vilka föreningar har denna verksamhet i Skå-
ne?
-Det är vi i Lunds Karateklubb och vår medar-
rangör Engelholms shotokan karate club, som 
har Parakarate, I-karate i sina verksamheter 
säger, Thomas.

Behöver ni något stöd för att genomföra 
denna tävling?
-Ja det behöver vi. Vi får stöd av Lunds Kom-
mun, Region Skåne (habiliteringen) och Paraka-
rate (Svenska Karateförbundet), svarar Thomas 
på min fråga. 
 
Kom det många deltagare till tävlingen Tho-
mas?
-Nej, som jag sa tidigarre så är det mindre del-
tagare än under premiäråret, men det kom ett 
stort antal ledare och medföljande som hejade 
fram och supportade de tävlande, sammanlagt 
från sex länder med Sverige inräknad. 

Vilka länder deltog i år?
-Det är Irland, Ungern, Holland, Belgien samt 
Frankrike som medverkade, avslutar Tomas min 
intervju med att säga.

Sandra Ottosson tillsammans med mamma Maja.

Under dagen träffade jag några idrottare, en 
av dessa var Sandra Ottosson, från Klippan och 
klubben Engelholms Shotokan Karate Club, till-
sammans med hennes mamma Maja Ottosson.
Sandra har en CP-skada och pratar via ett tang-
entbord som hon har i sitt knä!

Vad ser du fram emot i årets tävling Sandra?
-Jag hoppas den blir kul och intresset med lite 
framgångar, säger hon med hjälp av sin mam-
ma. 
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Men hur gick det då för Sandra i tävlingen?

Hon vann i klassen Weelchair Athels kata.

Dave Kengen från Nederländerna (Holland)
 
En annan atlet jag fick följa var Nederländernas 
Dave Kengen, en av de bästa i Europa inom 
Parakarate, i-Karate. Han vann nästan allt i sina 
klasser, trots att han inte har några ben! 
-Vilken kille alltså! Jag blir imponerad, utropade 
tidningen Babbels reporter efter att ha sett på 
Dave Kengen i några matcher.
I klassen Physical Impairment tog han dubbelt 
guld både i Kata och Kumite, och i Pairs kata 
open advanced, i team kata. 

I rullstol sitter Belgiens Filip Billen, som tog ett 
brons i klassen Wheelchair Athletes i kumite, 
och brons i Team Belgien. 

Som avslutning vill jag nämna att Belgien domi-
nerade tävlingen och tog totalt 15 medaljer, där 
av 4 guld, och Sverige kom på andra plats med 
totalt 8 medaljer. 1 guld, 2 silver och 5 brons.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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Tidningen Babbel besökte Musikhjälpen i 
Lund timmarna innan årets tema  ”Alla har 
rätt att funka olika” startade sändningarna.

På plats måndagen den 10 december var 
Christer Svensson och Veronica Wiking, fick en 
annorlunda dag bland alla andra journalister i 
glasburen på stora torget i Lund.

Vi träffade bla Anna Johannessen, Musikhjäl-
pens innehållsproducent, och Radiohjälpens 
generalsekreterare Kristina Henschen, som vi 
ställde några frågor till.

Anna, när ägde Musikhjälpen rum första 
gången?
-Det var tio årsjubileum i fjol, så i år är det den 
11:e upplagan av Musikhjälpen, säger Anna till 
Babbels reporter.

Anna berättade också för oss vilka som kom-
mer till glasburen under veckan och vad som 
kommer att hända under sändningen, och hon 
berättade också om alla roliga auktioner och 
hur man kan engagera sig som tittare/lyssnare.

Vi fick också träffa Radiohjälpens generalsekre-
tare Kristina Henschen son berättade om hur 
pengarna samlas in och vilka som kommer att 
få ta del av dem.

I år är det fjolårets publikvärd, i Umeå, Hanna 
Persson, som är resande reporter och kommer 
att ge ögonvittnesskildringar från Guatemala, 
berättar Kristina.

musikhjÄlpeN 2018
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Hur mycket pengar hoppas ni få in i år ”Alla 
har rätt att funka olika”?
-Vi hoppas vi slår 2017 års 80 miljoner säger 
hon, vi tror att många fler är berörda kring 
funktionsnedsättningar och vill hjälpa oss, och 
även de som har problem internationellt får 
hjälp.

Vår sista intervju blev med årets tre program-
ledare: Daniel Adams Ray, William Spetz och 
Farah Abadi.

Vad ser ni framemot i årets Musikhjälp?
-Att det ska bli kul att få sitta i buren säger 
Daniel, som är i buren för första gången. Farah 
säger att det är mer nervöst i år än när hon var 
med förra året i Umeå.

Vi hade en trevlig dag, och vi fick se hur pro-
duktionen jobbade och mycket mer när de 
visade oss runt på området. Jag och Veronica 
tyckte det var så kul och det var första gången 
som vi fick se Musikhjälpen, buren var mindre 
än vad jag 
trott. Text och Foto:  Veronique Wiking 

  Christer Svensson
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2 portioner
Ca 35 minuter

2st Äpplen 
1½ matsked  Flytande matfett 
20 st Hasselnötter 
1 matsked Solroskärnor  
½ kryddmått malen kanel
2 matskedar Flytande Honung 
1 deciliter Vaniljglass

Vi börjar med att tvätta händerna med ljummet 
vatten och tvål.

Sätt ugnen på 200 grader.

Smörj en ugnsform med ½ matsked flytande 
matfett.

Hacka 20 hasselnötter grovt. 

Blanda i en skål: 
1 matsked solroskärnor 
2 matskedar honung 
1 matsked flytande matfett  
+ de hackade hasselnötterna. 
 
Skala 2 äpplen.

Dela äpplena på mitten och gröp ur kärnhuset 
med en tesked. 

Lägg äppelhalvorna i den smorda ugnsformen.

Strö över ett ½ kryddmått kanel över äppelhalv-
orna.

Klicka honungsröran på äppelhalvorna, lika 
mycket på varje halva.

Ställ in ugnsformen med äppelhalvorna i ugnen.

Grädda i 20 minuter.

Källa: MatGlad

     ugNsBakade ÄppelhalVor
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   ↓Lodrätt

1. God sill i burk
3. Runda bullar av köttfärs
4. Småländsk korv
7. Har man på foten

   →Vågrätt

1. Torkad fisk som man äter till jul
2. Blir det mycket av i köket
5. Tjej med ljus i hår
6. Ser fint ut på bord

Konstruktör: 
Veronique Hellström Wiking

pyssel
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Detta spel är det första i sin serie och är ett 
peka och klicka spel, vilket betyder att man ska 
lösa olika hinder och pyssel genom storyn.

 Spelet handlar om en person vid namn Rufus 
som vill inget annat än att lämna sin värld och 
leva det ljuva livet på toppen över alla andra 
som en hjälte eller en gud (jag vet lite kliché 
eller knäppt), men detta gör så att karaktären 
får lite mer personlighet och en story som är 
inte helt seriös. 

Storyn är i stil med komedifilm eller en 
komediserie, allt detta gör så att spelet känns 

roligt att göra och de olika hindren och deras 
lösningar känns mer passande in i världen. Det 
finns så klart mer karaktärer i världen än Rufus 
som hans vänner och i världen finns även det 
folk som lever sina liv även med Rufus bestyr. 
Ut av alla folken finns även en grupp som 
heter Organons som planerar att göra något 
ohyggligt med planeten som de andra folken 
på planeten inte helt hundra bryr sig om, ef-
tersom att de bara vill leva sitt liv. 

Musiken i spelet passar in både i världen som 
väl i komedin i spelet. 

oskars spelreceNsioN
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Snön 

Snön ligger vit och vacker på gårds-

planen. 

Jag kan se barnen leka i snön och jag 

känner mig som en snögubbe. 

En sak som är säker och det är det 

att vintern har kommit hit till oss. 

Plus att det inte är långt kvar till jul. 

Mitt betyg för spelet blir 7,5/10.

Det är mer eller mindre tack vare Daedalic En-
tertainment och deras intressanta humor som 
jag ger detta betyg, nästan alla deras andra 
spel så väll som detta är hand skissade bak-
grunder och karaktärer.

Det finns också nu sen år 2014 en combi-
nations spel version av de första tre spelen 
i serien, mer kallad: Deponia the Complete 
Journey. Och innehåller Deponia och dess två 
andra uppföljare med lite extra tillägg som 
exempel skaparnas egna tankar om olika event 
i spelet som du får höra deras eget tycke om 
scenerna, så klart finns den stora humorn kvar 
från alla tre spelen och en karta som Rufus 
följer om stegen mot Elysium eller den flygan-
de staden över planeten Deponia. Även om 
många av stegen leder till nya steg, men det är 
vad humorn senare kommer in i storyn. 

VeroNiques

dikTsida

Text: Oskar Mattsson
Foto: https://steamcommunity.com/ Text: Veronique Hellström Wiking
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Vi på tidningen Babbel och på Skaparverkstán vill härmed önska alla våra 
läsare och följare på vår hemsida en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År!

Adressettikett

julhÄlsNiNg


