
B a B B e l
Nr 1 År 2019

TidNiNg producerad i daglig VerksamheT

karlshamN

VerksamheTschef: 
agNeTha liNdBlom erikssoN

roger poNTare

persoNalBuTikeN



2

Innehåll
Sidan 2  Redaktörerna har ordet
Sidan 3  Veronica högläste
Sidan 4 -5 Fanny Sunesson, golfcaddie
Sidan 6 -7 Roger Pontare
Sidan 8 -9 Barbados
Sidan 10-11 Agnetha Lindblom-Eriksson
Sidan 12-13 Personalbutiken
Sidan 14 Clara Henry
Sidan 15 Tips: Lättlästa böcker 
Sidan 16 Recept: Pannkakor
Sidan 17 Pyssel
Sidan 18 Oskars Spelrecension: 
Sidan 19 Veronique’s Diktsida
Sidan 20 Nästa nummer

Bäste läsare av Tidningen Babbel. Du har nu årets första tidning framför dig och den har som 
vanligt ett varierat innehåll.

En nyhet i detta nummer är att vi framöver kommer att besöka de olika arbetsplatserna inom 
Daglig Verksamhet. I detta nummer besöker vi Personalbutiken på lasarettet i Karlshamn. I dessa 
reportage blir det mycket bilder och lite text.

Mannnen med det yviga skägget, Roger Pontare, mötte Christer Svensson för en tid sedan. Du 
möter Roger här i detta nummer.

Tänk att en skada och en talang kan göra att man får jobba över hela världen! Fanny Sunesson 
från Asarum skadade ryggen när hon skulle delta i en golftävling i USA, och valde att prova på att 
bli Caddie inom golfen. I och med det beslutet har jobbat över hela jordklotet och jobbat tillsam-
mans med många av de bästa golfspelarna i världen.

Agnetha Lindblom-Eriksson heter vår Verksamhetschef. Vi bestämde möte med henne och bad 
henne berätta om sig själv och sitt jobb.

Vet du inte vad du skall bjuda på när kompisarna kommer på besök. Vi har ett tips! Pannkakor.

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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Under Berättarveckan i Karlshamn/Olofström 
i mars månad, träffade Babbels reporter Jo-
hanna Rönnholm författaren Veronica Wiking 
minuterna innan hon skulle läsa delar av sin 
bok som heter ”Förbjuden kärlek i södra Eng-
land år 1836” i Lokstallarna inför besökarna 
på plats.
 

 
Hur kommer det sig att du är här och skall läsa 
ur din bok? 
-Ja, du. Jag blev inbjuden av Joel Ottosson, som 
arbetar på Karlshamns stadsbibliotek med lätt-
lästa böcker. Han undrade om jag ville läsa ur 
min bok och det ville jag jättegärna, svarar en 
glad Veronica.

Vad tänkte du när du fick frågan? 
-Jag tänkte att det här är en stor sak för mig. En 
dröm som jag haft ända sedan jag började att 
skriva är mina böcker skall finnas för läsning på 
Stadsbibloteket i Karlshamn. Mina böcker skall 
kunna läsas av alla, berättar hon.

Hur länge har du varit författare? 
-Jag har varit författare i 5 år, säger Veronica. 

Vad heter boken du ska läsa? 
-Den heter `` Förbjuden Kärlek i södra England 
18:36, säger hon. 

Är du nervös inför detta uppdrag du ska göra 
nu?
-Nej, jag är inte så nervös. Jag var dock nervös 
innan idag, men nu känner jag mig lugnare när 
jag är på plats, avslutar Veronica Wiking vår 
korta pratstund innan hon började läsa ur sin 
bok ”Förbjuden kärlek i södra England 1836”.

För er som inte var på plats och lyssnade på Ve-
ronica, kan vi berätta att hon lyckades mycket 
väl med sin uppläsning. Det enda som var lite 
tråkigt är att det inte fanns fler på plats som 
lyssnade.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

VeroNica höglÄsTe
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Tidningen Babbel passade på att träffa golfex-
perten och caddien Fanny Sunesson, som är 
uppväxt i Asarum utanför Karlshamn, när hon 
besökte sin hemstad för en tid sedan inför en 
föreläsning. 

I dag jobbar Fanny som tränare, föreläsare 
och mental coach. Hon är en före detta cad-
diestjärna inom golfvärlden och har varit 
caddie åt många kända golfspelare runt om i 
världen.

Träffen med Fanny Sunesson blev en trevlig 
stund, och hon berättade om sig själv från den 
stunden hon fick sin första golfklubba fram till 
idag. Vi fick också höra om hur hennes karriär 
som caddie slutade 2011, efter en ryggskada 
som hon fick på golfbanan och vad hon sysslar 
med idag. 
 
Hur kommer det sig att det blev Golf för dig 
Fanny?
-jag är uppväxt med golfen, mina föräldrar spe-
lade golf, och där igenom fick jag mitt intresse 
för golfen, svarar Fanny. 

Minns du när du fick din första golfklubba 
Fanny?
-Klart att jag gör! Det var när jag var sex år, be-
rätta hon för Babbels reporter.

Har du själv spelat golf eller har du varit cad-
die hela tiden?
-Under tonåren spelade jag mycket golf och jag 
tävlade runt om i Sverige. Jag bodde nästan på 
Karlshamns Golfklubb och då speciellt på som-
rarna.

faNNy suNessoN
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-En gång skulle jag delta i en  proffstävling som 
amatör i USA. Men jag skadade mig innan täv-
lingen så det blev inget av med den. Så det blev 
ingen USA-resa. Men när jag var skadad så ville 
jag lära mig mer om golf, så jag bestämde mig 
för att gå som caddie och det gjorde jag några 
veckor.

Hur gammal var du då Fanny?
-Då var jag 19 år och jag reste iväg för att vara 
caddie under ett år ute i Europa, men det blev 
25 år över hela världen.
 
Du har ju fått möjligheter att uppleva saker 
som inte många andra människor haft möjlig-
het till. Du har ju bland annat varit caddie åt 
världstjärnan Nick Faldo. Hur var det?
-Det var alldeles fantastiskt. Vi passade väldigt 
bra ihop. Han var ju perfektionist och det är ju 
jag också. Jag kan bara säga att det var jättekul 

att jobba med honom. Han var bäst i världen 
vid den tidpunkten och det var en härlig känsla 
att åka runt i världen och veta att han kunde 
vinna tävlingarna. Jag jobbade jätte hårt då.

Vad har en caddie för uppgift på golfbanan?
-Jag hjälper till med att kolla banan innan täv-
lingen, under tävlingen bär jag golfbagen och 
är involverad i spelarens sving-rörelse och 
puttning, det är en del i en caddies jobb, säger 
Fanny. 

Är det något land där du har varit som du 
tyckte speciellt om?
-Ja det är två länder Japan och Nya Zeeland, 
golfbanorna är fina där och lite annorlunda i 
Japan, berättar hon. 

2011 tog hennes dagar i rampljuset slut som 
caddie när hon ådrog sig en ryggskada på en 
golfbana. Det var en pinne som en funktionär 
hade glömt att ta bort som hon snubblade på. 

Som tur var så hade hon en elittränarutbildning 
och hade också studerat idrottspsykologi, så att 
få jobb efter sin caddie karriär var inga pro-
blem. Idag jobbar hon som  mentalcoach, även 
för andra idrotter, bland annat fotbollslagen 
Mjällby AIF och Kalmar FF. 

-Jag tycker om utveckling och coaching sidan. 
Jag tycker om att hjälpa personer att nå sina 
mål, säger hon. 

Idag jobbar du också som expert kommenta-
tor för tv-kanalen C More Golf, hur är det?
-Det är jättekul att få vara med ute i golf värl-
den igen och få uppleva golfen utanför banan, 
avslutar Fanny.

Text: Christer Svensson
Foto: Johanna Rönnholm,  
          Christer Svensson
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Babbels reporter fick träffa sin ungdomsidol 
en fin sommardag utanför Österslättskolan i 
Karlshamn när den folkkäre sångaren Roger 
Pontare var i Blekinge på scenen och uppträd-
de.

Roger är en av de få äldre artister som fortfa-
rande är aktiv och med en meritlista som är 
full med olika händelser, som denna jordnära 
person berättade för mig i en lång och trevlig 
intervju i gröngräset.

Vill du berätta lite vem Roger Pontare är för 
våra läsare?
-Jag är uppväxt i Bockträsk i Sorsele församling 
i södra Lappland. Året var 1951 när jag såg lju-
set första gången, skrattar han till.

När kom ditt intresse för musik in i livet?
-Det kom i ungdomsåren. Jag har varit aktiv 
sångare sedan 1976 alltså 43 år fram till idag. 
Även om jag kommit upp i åldern så trivs jag 

med att turnéra runt och träffa alla fina män-
niskor, säger Roger. 

Vad drömde du om att bli som barn?
-Jag ville bli renskötare efter som jag växte upp 
hos min mormor och morfar med renarna i 
Samebyn. Det är många fina barndomsminnen 
från den tiden, berättar han lite drömmande.

Vad är det för musikstil som du framträder 
med idag?
-Spelar mycket i storband med jazzinslag nuför-
tiden, berättar han glatt för mig.

roger poNTare
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Du har också 
medverkat i 
filmer och tv-
program, be-
rätta vilka och 
när det var?                         
-Jag och Ewa 
Fröling sjöng 
”vid Bergens 
band” i filmen 
Gossip av Colin 
Nutley och i år, 
2018, medver-
kade jag i nya 
tv programmet 
Stjärnornas 
Stjärna på TV4 
och där slutade 
på en sjätte plats.

2009 var du med i Körslaget för Lycksele. Hur 
gick det för dig?
-Det gick bra jag slutade på en tredjeplats och 
det var ett roligt program att medverka i berät-
tar Roger vidare.

Roger var under 1970-talet medlem i det sym-
foniska rockbandet Nebulos och i tonåren bil-
dade Roger och hans vänner ett band hemma i 
Norrbotten under namnet Sankt.

-Det som ni kanske inte känner till är att jag 
också spelat trummor i ungdomsåren, berättar 
han spontant.
 
Jag undrar lite över dina scenkläder. De brukar 
vara av olika slag när du uppträder. Hur kom-
mer det sig?
-Jag är inspirerad av olika naturfolk och själva 
naturen. Jag har samiskt påbrå och är källa till 
konstnärliga ting, därför har jag olika scenklä-
der det är mitt svar på din fråga.

Du har också medverkat i Melodifestivalen 
och vunnit två gånger?
-Oj det är ett tag sedan! Jag ska se om jag 
kommer ihåg? 1994 ställde jag upp med ”Stjär-
norna”, tillsammans med Marie Bergman och 
år 2000 med ”När vindarna viskar mitt namn”, 
berättar han efter en stunds funderande. 
 
Det kan också nämnas att Roger Pontare är en 
av fem manliga svenskar som har varit med i 
Eurovision Song Contest två gånger.

När du i somras uppträdde på Östersjöfes-
tivalen i Karlshamn gjorde du en duett med 
hårdrockaren Joacim Cans med din hitlåt ``När 
vindarna viskar mitt namn´ .́  Hur kändes det?
-Det var magiskt att få göra en powerschlager-
metal version med honom, berättar Roger med 
en lyrisk blick.

Vad tycker du om Karlshamn Roger?
-Det är en pärla. Jag trivs mycket bra. När jag 
var i Karlshamn campade jag ute på Kolleviks 
camping med min husbil och fick uppleva lite 
fin Blekinge natur och kust, säger han glatt.

Text: Christer Svensson
Foto: Paul Karlsson
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Babbels redaktion träffade dansbandet Bar-
bados, med bandmedlemmarna Peter Samu-
elsson, Björn Lagerström, Håkan Svärd och 
Oskar Sohlberg, när de besökte Karlshamn 
inför sin show i Karlshamn i början av decem-
ber månad. 

Var kommer bandet ifrån? 
-Vi utgår ifrån Göteborg och sen kommer vi 
bandmedlemmar ifrån olika delar i Sverige, 
klargör Peter Samuelsson. 
-Jag själv bor i Norrköping, fortsätter Peter.  
Björn Lagerström är från Kungsör ifrån början. 
Vår trummis Oskar Sohlberg kommer från Al-
lingsås, Mathias Lager på gitarr är från Kullavik, 
Håkan Svärd keybordist från Karlskoga och 
bandet Barbados är från Göteborg. 

Varför valde ni namnet Barbados till er grupp? 
-Vi ville ha ett namn som inte var ett dub-
belnamn och med positiv klang. Barbados är: 
Drinkar, solsken och allt det där! Så istället för 
att vi skulle heta Grå sten eller Peter Nilssons 
orkester, då blev det Barbados och vi tyckte det 
blev bra, svarar Peter på frågan.

Spelar ni mest egna låtar eller spelar ni andras 
låtar också när ni är ute och spelar? 
-Vi spelar mycket av vårt eget material, sen kör 
vi också lite blandade covers, men det blir mest 
vårt eget material, säger Björn Lagerström.  

Under 90-talet och början på 2000-talet var 
Barbados väldigt stort som band. Hur ser det 
ut idag?
-Först på 90-talet, när vi startade, var vår genre 
populär överlag. Sen byggde vi upp en karriär 
med mycket framgångar så vi blev större och 
större. Sen blev det Melodifestivalen. Men 
nu har det gått ner lite branschmässigt, allt är 
inte på topp jämt, men vi har fortsatt och hål-
ler på och turnérar och vi har tagit hand om 
vår publik genom åren. Fast det är egentligen 
publiken som skall svara på den frågan. För oss 
är det samma sak och vi tycker nog att det är 
roligare idag, säger Peter Samuelsson.  
 
Är det mer eller mindre danspublik idag? 
-Det är mindre danspublik idag och dansbands 
forumet är inte lika hett som det var på 90-
talet. Men det finns ju annan publik som heter 
After Work och för den publiken uppträder 
man på ett annat sätt.
  

BarBados
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Framträder ni mest i Sverige eller reser ni runt 
i andra länder också? 
-Vi är en del i Finland faktiskt. Och det har hänt 
att vi är i Norge också, men vi håller oss mest i 
Sverige, säger Mathias Lager. 

Ni har ju då varit med i Melodifestivalen ett 
antal gånger. Vad tyckte ni om att vara med 
där?
-Vi tyckte det var jättekul, vi har varit med 4 
gånger. Det var roligt alla gångerna, säger Ma-
thias Lager. 

Skulle ni vilja vara med där igen? 
-Ja, om vi hade rätt låt så hade vi velat vara 
med igen, säger Mathias. 

Ni har ju då varit med i Svensktoppen. Vad 
tyckte ni om att vara med där? 
-Det var jättekul att vara med där. Där vill man 
gärna vara bland Sveriges bästa låtar, säger 
Mathias Lager. 

Har ni varit i Karlshamn och lirat tidigare? 
-Vi tittade oss omkring här när vi kom in idag 
och vi undrar om vi inte har varit här tidigare, 
men det var länge sedan i så fall, svarar Ma-
thias. 

Vilken målgrupp vänder ni ert till när ni är ute 
och spelar? 
-Alla målgrupper, ung som gammal, de som vill 
lyssna på oss, svarar de. 

Har ni besökt andra ställen i Blekinge tidigare?
-Ronneby, Karlskrona, Eringsboda brunn. Ja, vi 
har varit i Blekinge tidigare. 

Vilka är era 3 bästa låtar? 
-Det är nog olika beroende på vem du frågar, 
säger Mathias. Men min favorit är
``Àllt som jag ser´ ,́ säger Mathias. ``Grannsells´ ,́ 
``Kom hem´ ,́ `` Marianne´´ & ``Tylesand´ ,́ säger 
Peter. 

Det året ni slog igenom var ni unga. Minns ni 
vilken den första låten var? 
-Ja. Det var alldeles konstiga gig i början, det 
var 40-årsfester, bröllop fester som vi spelade 
på. Den första officiella var på Kungälv fortsatt 
och var år 1992, säger Mathias. 

Vad har ni för framtidsdrömmar?
-Att få åka till Barbados igen. Vi har varit där 
2 gånger. Det var jättetrevligt, säger de dröm-
mande till Babbels reporter. 

Hur ser framtiden ut för Barbados? 
-Den ser förhoppningsvis ljus ut, vi kommer att 
åka ut och spela land och rike runt och göra 
mycket ny musik. Kanske kommer det ett nytt  
album också så småningom, berättar killarna i 
Barbados.  

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Agnetha Lindblom Eriksson arbetar som verksam-
hetschef för Arbete och Välfärd i vår kommun. Vi 
på Tidningen Babbel blev nyfikna på vem hon är 
och beslöt oss för att träffa henne.

Kan du berätta vem du är? 
-Jag heter Agnetha Lindblom Eriksson och jag är 
verksamhetschef för hela LSS-verksamheten i 
Karlshamns kommun, det som vi kallar Stöd och 
Service och är en del av Arbete och Välfärdsnämn-
den, som det heter nu.  
 
-För några år sen tillhörde vi omsorgsnämnden, 
och det var då jag blev chef . Det är faktiskt 2 år se-
dan precis nu. Innan dess jobbade jag  som enhets-
chef. Jag har jobbat med detta i hela mitt liv. Ända 
sedan jag var 18 år har jag jobbat inom handikap-
pomsorgen eller som det nu heter: LSS, och idag är 
jag 53 år.

 
Vad har du för några intressen? 
-Jag är intresserad av människor. Jag har precis 
varit på semester i Fillipinerna, där vi har varit 
och hjälpt en familj som bor där. Vi var där med 
lite bidrag till mat, madrasser och saker som de 
behöver. Det är jättefattigt där. Jag tycker om att 
hjälpa andra människor.  Här hemma gillar jag att 
läsa, vara i trädgården och baka, berättar Agnetha 
Lindblom Eriksson.  
 
Var bor du? 
-Jag bor utanför Karlshamn i Horsaryd ute på lan-
det.  

Vad ville du bli när du var liten? 
-Då ville jag nog jobba lite mer med barn, det 
tyckte jag alltid var mysigt. Jag har alltid velat job-
ba med människor. Det har varit min stora dröm, 
säger Agnetha. 

agNeTha 
liNdBlom-erikssoN
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Kan du berätta vad du gör på ditt jobb? 
-Jag är verksamhetschef och jobbar med lite större 
saker. Vi tittar på hur det ska bli inom hela LSS 
verksamheten och sen är jag ju då stöttning för 
enhetscheferna eftersom jag är deras chef. Jag 
hjälper dem så att de kan göra sitt jobb så bra som 
möjligt. Annars är det mycket möten och jag sitter 
mycket vid datorn, säger hon.  

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
-Jag försöker vara på jobbet klockan 07:15 och jag 
börjar arbetsdagen vid datorn fram till klockan 
8.00. Därefter så brukar mötena dra igång och jag 
sitter i många möten under en dag. Jag prioriterar 
min lunch. Jag tycker det är viktigt att man har lite 
lugn och ro under lunchen. Sen är det nya möten 
under eftermiddagen fram tills det att jag slutar 
runt klockan 16:30. Jag måste göra mitt jobb fär-
digt innan jag kan gå hem för dagen, säger Agnetha 
Lindblom Eriksson. 

Brukar du besöka de dagliga verksamheterna? 
-Jag har besökt jättemånga och jag vill jättegärna 
fortsätta vara ute mer och se allt trevligt som görs 
i verksamheterna. Jag har nyligen varit och tittat på 
Styrmansgården, som numera kallas för Hantverks-
huset.  Jag tycker att jag har rätt så bra koll på vad 
vi gör, svarar hon. 

Vad vill du åstadkomma med ditt jobb? 
-Jag vill åstadkomma att vi ska ha det så bra som 
möjligt. Att det ska finnas olika jobb. Alla männis-
kor har lika värde, säger Agnetha. 

I januari i år fick vi höjd HAB-ersättning. Vem var 
det som bestämde det? 
-För 1 år sedan så bestämde regeringen att man 
skulle kunne ansöka om bidrag hos socialstyrelsen 
för att höja HAB-ersättningen i kommunerna. Jag 
tog upp detta med nämnden och de tyckte att vi 
skulle ansöka om bidrag.  
Dessa pengar tog slut under förra året men jag  
tyckte att det var väldigt viktigt att vi får lite mer 
för de jättebra jobb som vi gör. Då skrev jag det till 
nämnden och de gick på min linje och det klub-
bades igenom, att vi skulle höja HAB-ersättningen 
från 7:50:- till 14 kronor, säger Agnetha. 

Jag och fotografen Christer jobbar ju på Skapar-
verkstán. Vad vet du om vår arbetsplats? 
-Ni jobbar mycket. Ni är bland annat ute och tar 
en massa bilder. Ni har ju tagit bilderna som ska 
användas på kommunens nya hemsida som visar 
de olika daglig verksamheterna, säger Agnetha

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Personalbutiken är en arbetsplats inom daglig 
verksamhet i Karlshamns kommun och buti-
ken finns på Lasarettet i Karlshamn. 

På Personalbutiken är de 8 stycken som job-
bar och 2 stycken personal. De jobbar mellan 
klockan 09:00 – 15:00 varje dag. 

Arbetsuppgifterna som de gör är att prismärka 
varor, packa upp i affären, de varor som inte får 
plats i affären placeras ut på lagret och en an-
nan sysselsättning är att stå i kassan. 

De målar ofta när de inte har så mycket att göra 
i butiken. En dag i veckan lagar de maten som 
du skall äta till lunch, och de övriga dagarna 
hämtar de maten i matsalen.

Självklart så sköter de själva om disk och ren-
göring av lokalerna.

-De som inte kan läsa har bildschema, de andra 
läser på en tavla vad de ska göra under en dag, 
berättar Andreas Olsson. 

Halva styrkan som jobbade när Babbel besökte Personalbuti-
ken. Fr v. Andreas Olsson, Anna Bengtsson och Kerstin Kärrman. 
Sofie, Åsa och Jens ville ej medverka på bild.

Anna hämtar varor på ltill affären

Kerstin fyller på med kompresser som börjat ta slut på hyllan

 
 
 
 
 
 
 
 
Anna står vid kassan tillsammans med Andreas, Kerstin och 
gruppledaren Kerstin Henriksson

persoNalBuTikeN
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Andreas tar en runda på ett av lagren för att se om det är något 
som han kan fyllas på med i butiken.

Det är kul att hjälpas åt med arbetet

Efter allt arbete i affären och på lagret så tycker Kerstin att det 
är avkopplande med lite målning.

Andreas, Kerstin och Anna ser till så att kläderna hänger på rätt 
plats på ställningen.

Andreas berättar för tidningen Babbels reporter Johanna Rönn-
holm om arbetet i Personalbutiken.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Tidningen Babbel har träffat författaren, pro-
gramledaren och Youtubern Clara Henry.

Clara är född 1994 och kommer ifrån en ort 
som heter Gökskulla, som ligger nära Landvet-
ter i Göteborg. Trots sin ringa ålder har Clara 
hunnit med en hel del såsom bla varit pro-
gramledare för Melodifestivalen 2017.

Vill du i korthet berätta lite hur allt började?
-Jag har alltid varit intresserad av olika saker, 
älskar att hålla på med media i
olika former berättar Clara för Babbels repor-
ter.

-Under tonåren var jag ungdomsreporter på 
Göteborgs-Posten, och som 13-åring började 
jag göra videobloggar med roliga och
humoristiska inslag och jag fick många följare. 
Det var då vid den tiden som SVT hittade mig, 
säger hon med ett glatt leende.

Hur känns det att vara Nordens största kvinn-
liga Youtubare?
-Det är jättekul att ha så många följare som jag 
har och att dom gillar det jag gör, svarar hon.

Clara det måste väl finnas någon stolthet 
också? Du har över 500 000 prenumeranter på 
din Youtube-kanal?
-Klart att det gör, men jag tänker inte så, jag gör 
det för att det är kul att inspirera andra män-
niskor. Det är främst unga tjejer som är min 
målgrupp, men det finns också äldre följare 
berättar Clara.

Du har också haft en egen pratshow på Kanal 
5 play?
-Ja, det var spännande med en egen talkshow. 
Jag var bara 19 år då, Där intervjuade jag gäs-
ter och hade humoristiska sketcher, året efter 
gjorde jag en uppföljning av programmet som 
hette ”Häng med Clara Henry”. 

Hur kändes det då att vara med i Sveriges 
största underhållningsprogram, Melodifetiva-
len och där har du varit med 2 gånger.
-Det var jättekul att få vara programledare 
2017, du har rätt det var inte min
första medverkan i Melodifestivalen. 2014 
gjorde jag ”Uppsnack” och ”Eftersnack och då 
intervjuade jag vinnaren och gäster på SVT-play 
från respektive tävling berättar hon.

Kan du berätta lite hur det var att vara på 
Sveriges Radio? Du har gjort ett antal program 
och även sommarjobbat där?
-Jag sommarjobbade där 2015 med Hallå P3 
tillsammans med artisten Linnea
Henriksson, och samma år medverkade jag i 
Sommar P1, 2016 hade jag mitt eget 

clara heNry
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direktsända program Clara Henry i P3 som 
sändes under tio veckor varje vardag, berättar 
hon vidare och skrattar till.
 

Du är inte bara bloggare och programledare 
på TV och Radio, du har även
blivit författare hur känns det? Vill du berätta 
lite om det Clara?
-Det kan jag väl göra. Jag debuterade som för-
fattare med boken ”ja Jag har
mens, hurså?” året var 2015 och hösten 2018 
skrev jag min andra bok om feminism, som 
heter ”Mot framtiden”.

År 2015 var du resande reporter i Musikhjäl-
pen, där reste du till Filippinerna för att möta 
familjer som drabbats av tyfoner, hur var 
det?
-Det var spännande, men det var också job-
biga stunder under resan berättar hon. 

Till sist. Vad vill du med ditt liv Clara?
-Jag vet inte vad jag vill med mitt liv, svarar 
Clara. Jag tycker om att göra olika saker och 
älskar att hålla på med olika former av media, 
avslutar  hon vår intervju tid med att berätta.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson

I samband årets Berättarkraft och första Bok-
mässan i Karlshamn på Lokstallarna i början 
av mars träffade jag Maria Bielke von Sydow, 
som är författare, skrivkursledare och förelä-
sare från Karlskrona.

Maria visade mig två böcker som fick mig att 
bli intresserad eftersom de var skrivna för vår 
målgrupp som har svårt att läsa böcker som 
innehåller svårlästa texter.

-Mina böcker ger skrivtips, övningar och texter 
som skapats på skrivkurser i Vetlanda inom 
Daglig Verksamhet, berättar  Maria.

Hon fortsätter att berätta: -Oavsett om man  
vill skriva själv eller tillsammans med andra, 
och få inspiration till att bli författare, även om 
man har ett funktionshinder, vill alla sätta sin 
egen prägel och stil på författandet, avslutar 
hon med att säga.

Böckerna består av 2 delar och heter ”skri-
vande RÖSTER”. Båda böckerna är inspirations-
handböcker för skrivsugna, där olika personer 
har medverkat med sina alster.

lÄTTlÄsT
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2 portioner
Ca 40 minuter

1 st Ägg
3 dl Mjölk
1½ dl Vetemjöl
1 krm Salt
1 msk flytande Margarin
2 msk valfri Sylt

Vi börjar med att tvätta händerna noga i ljum-
met vatten och två.

Häll Vetemjöl och Saltet i en bunken.

Häll Mjölken i bunken. Vispa till en jämn smet.

Knäck Ägget i pannkakssmeten. Vispa ihop.

Låt smeten vila en kort stund. Duka bordet 
under tiden.

Häll lite av det flytande Margarinet i en stek-
panna. 

Sätt spisplattan på medelvärme och låt det fly-
tande Margarinet bli ljusbrunt.

Ta ½ dl smet och häll i stekpannan.
Luta lite på stekpannan så att smeten rinner ut 
mot kanterna och att pannkakorna blir jämna 
och tunna.

Vänd på pannkakan med en stekspade när ytan 
har stelnat på ovansidan.

Stek pannkakan på den andra sidan. När pann-
kakan är ljusbrun på den andra sidan, lyfter du 
upp den med hjälp av stekspaden.

Lägg pannakakan på en tallrik.

Gör likadant med resten av smeten som du har 
i bunken.

Servera pannkakorna med valfri sylt.

Källa: MatGlad

paNNkakor
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   ↓Lodrätt
1. Färdas man i på sjön
4. Träd
5. Enhet för längd
6. Ropar barn efter
8. Årstid
10. Kan man använda då man vill 
      se en film
12. Gör man på sommaren då man
      vill få färg på kroppen. 
13. Varenda en 
15. Blekingeträd
17. Sångaren Salo’s förnamn

   →Vågrätt

1. Kan man få om man dricker alkohol
2. Lång fisk som man vanligtvis röker
3. Omsluter en bild som man har på väggen
7. Blomma
9. Vill en hungrig mage ha
11. Heter Åberg i förnamn
14. Övernaturligt väsen
16. Djur som säger ”muu”

Konstruktör: Veronique Wiking

pyssel
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Spelrecension av: Spellforce 3

Ett hybrid spel är vad man minst kan säga om 
spelet, men det finns mycket mer att säga om 
det bortsett från att det är en hybrid mellan 2 
olika serier som RTS (Real Time Strategy - riktig 
tid strategi) och RPG (Role Playing Game - roll 
spel). 

Spelet story är till skillnad från namnet inte satt 
efter Spellforce 2 utan är långt innan Spellforce 
1 spelas ut, när landet/världen av Fiara var helt 
och inte satt i totalt kaos och magi härjade fritt. 
Hela spelet berättar en historia som i sig blir en 

otrolig resa till oupptäckta platser i Nortander i 
norra delen av Fiara från den ena platsen till en 
annan. Det finns inte mycket jag kan säga om 
spelet utan att avslöja för mycket. Men jag kan 
säga att resan till slutet på historien är packad 
med intriger och förluster såväl som vinster. 

Fienden visar sig inte förrän en bit in i storyn 
och med detta ledde till att man börjar undra 
om allt som sägs är sant eller lögn, med tre 
olika styrkor att välja på så är nästan alla upp-
drag om spel bara med olika sätt att spela dem. 

oskars spelreceNsioN
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Min lillebror

Min lillebror betyder 
mycket för mig. Jag vet 
att jag betyder mycket 

för honom också.
Syskonkärlek är det  
finaste man kan ha  
mellan två syskon.

Alverna kostar mycket och ger bäst försvars 
styrkor, Orcerna ger bästa attack och Män-
niskorna ger en någorlunda blandning av båda 
delarna. Allt drar sig samman med att du leder 
dessa olika styrkor mot ett hot som jag inte 
tänker avslöja, spela spelet för att rädda värl-
den Fiara och dess olika folkslag. 

Spelt är en otrolig resa och jag hoppas att de 
som tänker köpa det finner sig in i resan, med 
flera timmar av val och händelser som allt rik-
tas mot dig och din väg. 

Jag ger spelet 7,5 av 10 i betyg eftersom att 
spelet just nu lämnar en i ett tillstånd att vilja 
ha mer av storyn. Spelet kom ut vid december 
2017 och firade 1 årsdag december 2018, 

VeroNiques

dikTsida

Text: Oskar Mattsson
Foto: www.spellforce.com, 
store.steampowered.com Text: Veronique Hellström Wiking
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I nästa nummer av tidningen Babbel får ni läsa om när Johanna Rönnholm 
och Christer Svensson testade Paracyklar på Valjeviken under försommaren. 

Svenska cykelförbundet, Paracykelakademin kommer i samverkan med  
Valjevikens IF att starta upp Paraaktiviteter. 

Vet du vem Dag-Otto är? Vi har träffat Jojje Jönsson, som är personen bak-
om Dag-Otto och du möter honom i nästa nummer.

Självklart så kommer det med mycket annat trevligt i nästa nummer av tid-
ningen Babbel.

NÄsTa Nummer

Adressettikett


