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Då har äntligen sommaren kommit och våra sommarledigheter närmar sig. 

Tyvärr så råkade bildtexterna delvis försvinna i vårt reportage från Personalbutiken i vårt förra 
nummer. Vi beklagar detta. 

Kommer du ihåg Tone Norum, hon som gjorde låten ”Allt som jag känner” tillsammans med 
Tommy Nilsson 1989? Vad hände sen? Vi på tidningen Babbel beslöt oss för att kolla med Tone 
vad hon sysslar med idag, så här 30 år efter det att ”Allt som jag känner” släpptes på skiva. 
 
Vi har besökt två stycken teaterföreställningar i detta nummer. En  teatergrupp från Trehörna i 
Urshult besökte Karlshamn under våren och det gjorde Min Teater från Jämshögs Folkhögskola 
också. Vi träffade båda efter sina framträdanden i Lokstallarna. Sen har vi också varit på en Musi-
kalisk show på Väggaskolan som fick bra betyg av reportern på plats. 
 
En skådespelare som uppträtt på många olika scener är Jojje Jönsson, mer känd som Dag-Otto. I 
detta nummer kan du läsa Johanna Rönnholms reportage från hennes möte med Jojje tidigare i 
år.

Och sen inte minst: En riktigt trevlig sommar till Er alla

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
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är deT NÅgoT som du Vill BeräTTa om i TidNiNgeN BaBBel?
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Tidningen Babbel träffade Tom Jensen när han 
testade på Luftpistolskytte i Väggahallen i slu-
tet av februari månad då Idrott för alla ägde 
rum. 

Tom, vad tänkte du när du fick frågan om att 
testa Luftpistolskytte? 
-Bra. Jag tyckte det var roligt, svarar en leende  
Tom Jensen. 

Har du provat på att skjuta förut? 
-Ja, med Luftgevär, säger han. 

Var testade du det? 
-I Ringamåla, säger Tom. 

Vilket är roligast, luftpistol eller luftgevär?   
-Det är Luftpistolskytte, säger han. 

Är det något du skulle vilja börja med? 
-Japp, säger Tom Jensen glatt. Jag skall anmäla 
mig direkt.

Är det bara luftgevär som du har provat? 
-Jag har provat Pilbåge också, svarar han. 
Tom visar stolt upp tavlorna som han sköt på

Ställde du själv in Luftpistolen? 
-Nej. Det gjorde de som jobbade där, avslutar  
Tom Jensen. 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

lufTpisTolskyTTe
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Vi passade på att boka in en träff med Jojje 
Jönsson då han besökte Karlshamn för en tid 
sedan. Vi fick ett trevligt samtal med skåde-
spelaren och här bjuder vi dig på detta möte.

Var fick du namnet Jojje ifrån?
-Jag tror jag kallade mig själv det när jag var 
liten och sedan fanns det med ett tag. Sen kom 
det tillbaka när jag blivit lite äldre, folk började 
kalla mig Jojje så nu är det så att jag har bytt 
namn. Jag heter Jojje, eftersom alla kallar mig 
Jojje, det är bra när man är ute och flyger och 
att det står samma på biljetten som på passet, 
så jag heter Jojje Jönsson, säger han.  

Hur kommer det sig att det blev teater och 
komik, som du ville syssla med? 
-Jag tyckte om att få andra att skratta redan 
när jag var liten, så jag var klassens clown. Jag 
utbildade mig först till förskolelärare. Jobbade 
som det i 5 år, sen utbildade jag mig till teater-
pedagog. Började då med sådana roller som var 
roliga de upptäckte jag att det var underbart 
att få folk att skratta, säger Jojje Jönsson. 
 

Var det teater som du ville syssla med när du 
var liten? 
-Nej! Jag ville bli Indian. Jag har alltid varit så-
dan att jag inte haft några drömmar direkt. Om 
jag tar till exempel tennis så står jag på baslin-
jen och väntar på bollarna, så får jag se vilka 
bollar som är trevliga, säger han.  

När i din uppväxt började du syssla med tea-
ter? 
-Det var ganska sent, jag tror att jag var i 25 års 
åldern. Det var nog efter jag hade utbildat mig 
till förskollärare som jag började med det. Jag 
började med teater väldigt sent, säger Jojje. 

Sedan har du jobbat tillsammans med Stefan 
och Krister. Hur var det? 
-Jo då. Det var ju så att jag sysslade med all 
möjlig teater, drama, musik och så fick jag 
erbjudande att vara med år 1993 på Vallarna. 
Från år 1993 och fram till nu, så är jag fortfa-
rande på Friluftsteaten Vallarna tillsammans 
med dem. Stefan har ju tagit en paus och Kris-
ter har helt slutat. Men jag jobbar med Kristers 
son Lars nu och vi har skrivit dem 5 senaste 
pjäserna som har varit på Friluftsteatern Val-
larna i Falkenberg. Nu ska jag och Krister ut på 
en föreställnings föreläsning  och om 

JoJJe JöNssoN
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Krister slutar så fortsätter jag med hans son, 
säger han.  

Du har ju spelat många olika roller. Vilken 
karaktär har varit roligast att spela? 
-Det får nog bli Dag-Otto! Jag har gjort andra 
också som är roliga, en liten roll i ”Bröstsim och 
gubbsjuka” som heter Planetsch som var också 
väldigt rolig att göra. En helt annorlunda roll, 
men annars är det Dag-Otto som är den roli-
gaste att göra, säger han.  

Du har ju gjort många teatrar. Vilken teater 
tycker du har varit bäst? 
-Ja, vi har gjort 23 stycken föreställningar på 
Friluftstatern Vallarna i Falkenberg, det är dem 
som jag räknar som riktiga föreställningar, men 
sen har jag varit med långt innan, de första 
Jäkelskapsscenerna var ju roliga, det var ju där 
Dag-Otto föddes och sen gjorde vi ju 3 stycken  
``I Kikaren´´ där också Dag-Otto var med det var 
nummer 2 där som jag tyckte var väldigt rolig, 
säger Jojje. 

Vad tyckte du om att spela i Rena Rama Rolf? 
-Ja det var spännande. Det var ett annat sätt att 
jobba på, det är väldigt stressigt om man säger 
så du har bara ett par dagar på dig att sätta 
ihop allt. Sen spelar man in det manuset och 
sen får man ett nytt manus. Det tog 3 dagar att 
spela in ett avsnitt,  minns Jojje. 

 

Hur är det då att spela teater på Friluftstea-
tern Vallarna? 
-Det är världens bästa sommarjobb. För det 
första är det mycket folk som kommer och tit-
tar. När vi har fullsatt så har vi 1.600 människor 
i publiken. Sen är omgivningen väldigt vacker. 
Det har blivit en tradition för mig att spela med 
i dessa föreställningar. Jag har varit med i alla 
23 föreställningarna och det är jag den ende 
som har varit. Har man inte sett Friluftsteatern 
Vallarna i Falkenberg så är det väl värt ett be-
sök. konstaterar Jojje Jönsson.  

Har du varit i Karlshamn tidigare?  
-Jag har varit i Karlshamn tidigare, jag tror det 
är 5 året. Jag har varit med Nöjeskompaniet 
på scenen i 2 eller i 3 uppsättningar eller 4, jag 
kommer inte ihåg. Sen har jag regisserat re-
vyn 1 år och då hade jag min fru med mig som 
gjorde scenografin. Ibland spelar vi här runt 
omkring och då bor jag i Jönssons stuga i Puka-
vik så jag är här ganska mycket, avslutar Jojje. 
Jönsson att berätta. 

       Text: Johanna Rönnholm 
Foto: Christer Svensson
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Den 5 juli gör arbetsterapeut Malvina Olivh sin 
sista arbetsdag inom LSS i Karlshamns Kom-
mun. Tidningen Babbel träffade henne när hon 
tittade in på Skaparverkstán innan hon lämnar 
sitt uppdrag.
Den 5 augusti börjar hon sitt nya jobb i hemsta-
den Sölvesborg och då inom skolans värd. Hon 
lämnar sitt uppdrag som arbetsterapeut efter 5,5 
år. 

Vad ska du göra på ditt nya jobb i Sölvesborg?
-Jag ska jobba inom skolan. 

Med vad då?
-Jag skall jobba på Centrala barn och elevhälsan 
och se till så att eleverna har det bra i klassrum-
men, bland annat. Jag skall vara på på två skolor 
varje termin inom Sölvesborgs kommun, berättar 
Malvina. 

Blev tiden här i Karlshamn som  du förväntade 
dig?
-Jag vet inte var jag förväntade mig när jag börja-
de? För mig har det varit jättebra och jätteroligt, 
svarar hon. 

Vad är du mest stolt över som arbetsterapeut 
här i Karlshamn?
-Det var en klurig fråga ni ställer mig, svarar 
Malvina. Men att hjälpa alla att klara sin vardag 
själva. Och sen att jag har gjort saker åt dom som 
behövt min hjälp. 

Har du några roliga minnen från din tid i daglig 
verksamhet?
-Jaaa! Jag har JÄTTE många roliga minnen och 
de är ifrån alla de gånger som jag har fått träffa 
er inom daglig verksamhet, säger hon med ett 
skratt. 

Är det något du skulle gjort annorlunda under 
din tid i daglig verksamhet?
-Det finns det säkert men just nu kommer jag 
inte på något. Jag fick bestämma mycket själv 
eftersom det inte fanns någon med den arbets-
uppgiften som jag skulle ha, när jag började på 
Karlshamns kommun, avslutar hon. 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson/ 
          Ola Olsson

malViNa sluTar
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När föreställningen Landet Tramsilvanien 
besökte Karlshamn och Lokstallarna valde 
tidningen Babbel att finnas på plats när före-
ställningen spelades upp. Efteråt så träffade vi 
några av skådespelarna från Trehörnas teater-
grupp. 

 Kan ni berätta lite om denna teatern? 
-Den är jättebra, vi har övat och vi har spelat 
upp den i Urshult, Tingsryd och Älmhult. Det är 
jätteroligt att vara med på teatern, säger de.  

När började ni jobba med föreställningen? 
-För 1 år sedan, säger de.  

Vart ska ni spela teatern nästa gång? 
-Vi ska göra den vid skolavslutningen på Trehör-
nas folkets park i sommar, säger de. 
 

Vad handlar föreställningen om? 
-Det handlar om ett land som är upp och ner 
och det är ingen ordning och reda, säger Håkan 
Stahre 

Har ni själva skrivit denna teaterföreställning? 
-Ja mer eller mindre. Det har jag gjort, svarar 
Håkan. 

Har du gjort det tillsammans med de som 
spelar? 
-Nej inte denna, nästa nu som vi ska göra gör vi 
tillsammans. Många har bidragit på Trehörnan. 
Alla har fått tycka till. Vii har sytt kläderna på 
ett ställe. Rekvisitan på ett annat ställe. Så att 
alla kan hjälpas åt. Då är det lite roligt. Histo-
rien kommer från huvudet. Vi har hjälpts åt för 
att få ihop det, säger Håkan. 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

TramsilVaNieN
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Den 19 maj i år var det för andra året 
dags för en musikalisk show på Väg-
gaskolan med elever från Vägga gym-
nasiesärskola i samarbete med Daglig 
Verksamhet från Björkhalla. 

De som har satt ihop showen är Martin 
Gårdesten, från Daglig Verksamhet, Jerry 
Johansson och Hjalmar Sällström, från 
Gymnasiesärskolan.  
Den Musikaliska showen är en förbere-
delse för eleverna på Vägga gymnasiesär-
skola att få en uppfattning om hur det är 
att jobba på Björkhalla som är en daglig 
verksamhet. 

De som medverkade på musikalen från 
Björkhalla var Tim Forsell, Emma Wen-
nerberg, Linh Gelius och Alma Sallenfjord. 
Från Särskolan medverkade: Julia Johans-
son, Fredrik Johansen, Jenny Hansson och 
Arber Dulovi.

Årets Musikaliska show innehöll ett brett 
utbud av musik, alltifrån pop, rock och 
visor.

Babbels reporter som var på plats tyckte 
att den Musikaliska showen var bra, 
mycket bra! 

musikalisk show
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Arrangörerna satte också in en extra fö-
reställning den 11 juni, som även den var 
välbesökt. 

Här följer ett antal bilder från den aktuel-
la showen som vår reporter och fotograf,  
Christer Svensson tog under premiären 
den 19 maj.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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Tone Norum är en svensk sångerska och låt-
skrivare som var stor under 1980-talet och 
början på 1990-talet. Hon är mest känd för 
låten ”Allt som jag känner” som hon sjöng 
tillsammans med Tommy Nilsson. ”Allt som 
jag känner” var också ledmotiv till filmen ”Ps 
sista sommaren”.

Men vad hände sen? Vi bestämde oss för att 
försöka få svar på den frågan och bokade ett 
möte med Tone när hon besökte Sölvesborg i 
våras.

Vill du berätta lite om dig i korthet Tone?
-Jag är 53 år, uppvuxen i Upplands Väsby med 
norska föräldrar. När jag var 20 år flyttade jag 
in till Stockholm, och i dag sedan 15 år tillbaka 
bor jag med min familj i Nyköping, berättar hon 
och tillägger att hon trivs väldigt bra där.

-Jag har två barn, en son som är 13 år, och en 
dotter som är 17 år.
-Min son Edvard håller på med fotboll och min 
dotter Miranda håller på med musik.

Hur kommer det sig att du började med musik?
-Musiken kom som en klar blixt från himlen, 
när jag var 5-6 år. När jag var 11 år började jag 
också spela gitarr, men jag tyckte sången var 
roligare. Men jag tar fortfarande gärna fram 
gitarren och lirar ibland. Min bror John blev 
gitarrist i stället, berättar Tone.

Du var populär under 1980-talet fram till 
början på 1990-talet. Vad minns du från den 
tiden?
-Det var ett snällare samhälle på 1980-talet och 
det var också bra musik på den tiden, med mer 
melodi i låtarna. Vi spelade i folkparker som 
inte finns idag, säger hon.

ToNe Norum
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Vilka Folkparker tyckte du var roligast att 
spela i?
-Jag minns Åhus och Bengtsfors i Dalsland samt 
Rättvik där det fanns en rodelbana, svarar hon.

Har din musikstil förändrats under åren eller 
är den som förr?
-Både ja och nej. På 80-talet var det Pop-Rock, 
och under 90-talet var det lite mer country. 
Idag är det en blandning mellan blues och jazz, 
men jag vill inte placera mig i något fack, avslö-
jar Tone.

Vad kommer du ihåg från tiden när du samar-
betade med Tommy Nilsson?
-Ja du, det känns som igår. Vi sjunger fortfaran-
de tillsammans några gånger om året, berätta 
Tone med ett skratt.

1988 gjorde du och Tommy Nilsson en duett 
med mega låten ”Allt som jag känner” och 30 
år senare gjorde ni en comeback igen på scen. 
Vad minns du från den kvällen?
-Det var i sommarkrysset på TV4 med Gry Fors-
sell på stora scenen på Gröna Lund i Stockholm, 
jag minns att det var mycket publik som lyss-
nade på oss.

Vad gör du idag Tone?
-Jag hjälper min make Magnus Andersson i 
hans affär. Det har blivit lite mer musik numera 
än de senaste åren. Jag sitter hemma och spe-
lar på min gitarr och skriver låtar, jag trivs med 
min tillvaro berättar hon.

Betyder musiken lika mycket nu för tiden som 
när du var i rampljuset?
-Ja! Absolut säger Tone. Jag har mer tid att 
skriva låtar och sedan mediterar jag också.

Vilken typ av framträdande gör du idag?
-Det är event arrangemang, privata fester, före-
tagsfester och sedan spelar jag på Göta Lejon i 
Stockholm säger Tone.

Har du spelat i Blekinge förut?
-Jag har varit i Blekinge på Sweden Rock tillsam-
mans med Nanne Grönvall, som gästartist i 
något radio program.

Har du några drömmar i framtiden Tone?
-Jag vill göra en duett tillsammans med min 
dotter, sen vill jag medverka i en musikal och 
spela i ett tjejband, som spelar jazz.

Tack Tone för att du ville träffa oss på Tidning-
en Babbel! 
-Kul och träffa Er, lycka till.

Text: Christer Svensson
Foto: Veronica Wiking
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Tidningen Babbel kommer under en tid att 
besöka de olika arbetsplatserna inom daglig-
verksamhet i Karlshamns kommun.

Den här gången har vi kommit till Affären som 
numera finns både på Hantverkshuset (Styr-
mansgården) och i Flaggenhuset.

När vi besökte Affären i Hanterverkshuset så 
fanns följande personer på plats den aktuella  
dagen: 
 

 

affäreN

Linda Johansson visar upp ”Nålkuddar” som de fäster 
nålar på då de inte används på de tyg som skall sys

Fr v Eva Johansson, Yasmin Swidan och Jenny Bengtsson 
ritar upp bitar som sen skall klippas ut

Jenny Bengtsson har tilverkat ett prydnadsföremål

I Affären på Hantverkshuset tillverkas det också textil-
kassar. Yasmin visar upp en av dessa.
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Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

När allt är färdigsytt och tillverkat, tas det mesta 
ner till Flaggenhuset och till popup-butiken som 
vi just nu har där. På plats i Affären-butiken finns 
det olika personer som jobbar med försäljning-
en.

Lotten, gruppledare, och Eva visar Babbels reporter 
Johanna Rönnholm att allt som sytts måste granskas 
innan  det går till försäljning

Yasmin och Linda har nu satt sig vid symaskinerna för att 
börja sy

Eva håller på att sy ett förkläde

Numera har Affären en Popup-butik i Flaggenhuset, där-
man säljer det mesta som tillverkats i Hantverkshuset 
och på Snickeriet

Dagen då tidningen Babbel besökte Affären i Flaggenhu-
set så var det Emma som skötte kassan
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När Andreas Pettersson från Karlshamn och 
hans klasskamrater från Jämshögs folkhög-
skola spelade upp sin teaterföreställning ”Det 
känslosamma livet” på Lokstallarna, fick vi 
träffa 2 av skådespelarna efter föreställning-
en. 

När började ni träna på den här föreställning-
en? 
-Klassen började träna innan jul och jag själv 
började i januari, berättar Cecilia Mattsson, en 
av skådespelarna. 

Hur många är ni som deltar i föreställningen? 
-Vi är 9 stycken som spelar teater, säger Tony 
Svensson. 

 
 
 

 
Kan ni berätta lite om föreställningen?
-Den handlar om känslor, olika känslor och som 
utspelar sig efter våra berättelser. Sen har vi 
satt ihop det till en hel föreställning, berättar 
Tony. 

Har ni skrivit texten själva? 
-Manuset har ju Ola Rydberg skrivit, men vi har 
ju fått vara med och bestämma lite grann. Mu-
siken har Ola bestämt, säger Tony och Cecilia. 

Ska ni spela teatern på flera ställen nu efter 
föreställningen här på Lokstallarna? 
-Ja. Vi ska ska åka ner till Lund och spela den 3 
gånger där nere och sen ska vi till Kristianstad 
och spela den 2 gånger samt till  Valjeviken. Sen 
kommer det flera föreställningar efter hand 
och sen ska vi spela den på skolan också några 
gånger, säger de.  

Trivs ni med detta? 
-Absolut. Det är det bästa som finns. Det är 
roligt, avslutar dem. 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

miN TeaTer
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Den 23 maj besökte Johanna Rönnholm och 
Christer Svensson Valjeviken i Sölvesborg för 
att testa Paracyklar, som Frida Johansson från
Paracykelakademien visade upp.
Tidningen Babbels reporter Johanna Rönn-
holm testade på armcyklingen och hon kunde 
konstatera att det var roligt att testa. Efter 
testet pratade hon lite med Frida Johansson 
från Paracykelakademien.

Hur länge har du hållit på med Paracykling?
-I ungefär ett år. Det var då jag blev projektle-
dare för paracykelakademin, säger Frida Jo-
hansson.

Är det bara du som har hand om paracykeln?
-Ja det är det. Jag är anställd av Svenska Cykel-
förbundet, så det är dem som är projekt ägare. 
Just nu är vi bara i Valjeviken och lånar deras 
lokaler, säger Frida. 
 
Ska du fortsätta med detta till hösten?
-Nej, vårt projekt tar slut sista augusti. Vi hop-
pas på att få behålla cyklarna och
köpa dem till Valjevikens IF och på så sätt kan 
fortsätta med att ha verksamhet med cyklar. 
Men själva cykelprojektet är slut, slutar sista 
augusti i år, säger Frida. 

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

paracykel
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Johanna Rönnholm och Christer Svensson fick 
en pratstund med kommunens nya Säkerhets-
chef, Mats Hadartz. Vi träffade Mats för att ta 
reda på vad en Säkerhetschef gör. 

Kan du berätta lite kort vem Mats Hadartz är? 
-Jag heter Mats Hadartz, jag har varit Säker-
hetschef i Karlshamns kommun i ungefär 2 
månader. Jag bor med min sambo och två barn 
i Karlshamn. På fritiden är jag ute i naturen, är 
mycket med familjen hemma och gör lite resor 
som jag också tycker är trevligt, berättar Mats. 

Var det polis du ville bli när du var liten? 
-Ja, det har nog alltid varit en dröm att få jobba 
med människor. Jag funderade både på polis 
och journalist. Men polis var lite mer spännan-
de. Hjälpa människor har alltid varit en dröm, 
säger han. 

Vad jobbade du med när du var polis? 
-Det har varit så olika. I början jobbade jag ute 
på olika larm, sådana som folk ringde in när det 
varit tjuvar på besök. Man fick också hjälpa folk 
som råkat illa ut, så det höll jag på med i unge-
fär 6 år. Efter det jobbade jag med ungdomar 
och narkotika. Det var mycket förebyggande 
saker, tillsammans med skolor, socialtjänsten, 
fältare och sen efter det har jag varit arbets-
ledare, varit chef över andra poliser. Jag har 
jobbat mycket med brottsförebyggande, innan 
det händer ett brott. Jag har inte jobbat i Karls-
hamn utan i de andra kommunerna Ronneby, 
Sölvesborg och Bromölla som polis, säger Mats.
 
Hur länge jobbade du som polis? 
-Lite mer än 20 år och 22 år om man räknar 
med polisskolan, säger han. 

maTs hadarTz
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Varför ville du sadla om från polis till att bli 
säkerhetschef i Karlshamns kommun? 
-Jag hade jobbat med samma saker under ett 
antal år på slutet inom polisen, så jag ville lära 
mig något nytt se annan verksamhet. Här är 
det mycket nya saker framför allt krisberedskap 
att rusta Karlshamns kommun om det skulle bli 
någon kris i samhället. Jag ville göra någonting 
annat. Jag hade tröttnat lite på polisjobbet, 
säger Mats Hadartz. 

Kan du berätta lite kort vad en säkerhetschef 
gör? 
-I mitt fall är det uppdelat i 2 delar. Jag skall se 
till att verksamheten här är säker, titta så det 
inte händer något brottsligt inom kommunens 
egna verksamheter och att det är säkert på 
olika sätt. Sen håller jag på med krisberedskap 
och det innebär att Karlshamns kommun ska 
vara beredd om det blir snöstorm eller blir 
strömavbrott. Hur ska vi göra då för att allt ska 
fungera? Så det är den andra delen jag lägger 
mycket tid på, säger han. 

Har du några mål med säkerhetschefsuppdra-
get? 
-Några mål? Men det är just att förbättra säker-
heten för alla som jobbar inom kommunen. Att 
vi ska bli bättre på att tänka på säkerheten, det 
kan inte bara säkerhetschefen göra, det måste 
alla i kommunen tänka på. Att vara varsam om 
saker. Det är det jag fundera mest på. Hur vi 
ska komma dit? Att vi gjort bra planer vid kris-
beredskap. Att man ska ha en krislåda hemma, 
avslutar Mats Hadartz att berätta. 

Snabba Frågor
Sommar eller Vinter – Sommar 
Öl eller Vin – Öl 
Sverige eller Utomlands – Sverige 
Salt Lakrits eller Söt Lakrits – Salt Lakrits 
Grillat Kött eller Stekt Kött – Alltid Grillat 
    

Text: Johanna Rönnholm/Christer 
Svensson
Foto: Christer Svensson
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Spelrecension av: Age of Empires 2 HD

Från den gamla tidens strategispel kommer 
detta spelet tillbaka som en HD version el-
ler mer kallad uppgraderad version till ny-
are datorer och de nya systemen, med detta 
innehåll kommer original Age of Empires 2 Age 
of Kings och expansionen Age of Empires 2 
Conquerors.

Spelstilen är den samme som original versio-
nerna från Microsoft Studios med lite uppda-
teringar från ett par andra studios vid namnen 
Hidden Path Entertainment, Skybox Labs och 
Forgotten Empires. 

Tack vare dessa har Age of Empires 2 HD både 
mer tillägg och support till modding (nerladd-
nings bara tillägg) som gör att spelet kan både 
bli roligare och längre att spela igenom. 

oskars spelreceNsioN
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VISST

Visst är det skönt 
att veta att man har 
vänner som stöttar 

en hela tiden, 
oavsett vad som 
händer en i livet.

Tilläggen till HD versionen är: The Forgotten, 
The African Kingdoms och Rise of the Rajas. 
Var och en innehåller ytterligare flera uppdrag 
så väll mer olika civilisationer att spela som, 
tillsammans så är de en otrolig resa och från 
original storyn som kunde ta runt 60-70 tim-
mar så med dessa tillägg går den tiden upp till 
170 timmar som minst. 

Jag vet detta är inte en lång recension av 
spelet men det är för att jag inte vill avslöja för 
mycket om storyn, men jag kan ge ut ett par 
kända namn från original spelet och ett par av 
tilläggen: William Wallace, El Cid, Dracula och 
Yodit. 

Mitt betyg på spelet blir en rättvis men hård 
8,5/10. Lite problem än att lösa, men jag ser 
att det blir bättre med tiden. Om den hamnar 
på rea är det 100 % värt att köpa just nu, an-
nars beror det på hur mycket du vill ha spelet. 

VeroNiques

dikTsida

Text: Oskar Mattsson
Foto: 
https://www.ageofempires.com/
media/ Text: Veronique Hellström Wiking
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Den här sommaren har börjat både med värme, regn, åska och kyla. 
Hur vädret kommer att bli under vår sommarledighet, vet vi ingen-
ting om i skrivande stund.

Men vi som jobbat med tidningen Babbel under det här året vill öns-
ka Er Alla en riktigt solig och skön sommar.

Nästa nummer av tidningen Babbel beräknas komma ut någon gång 
i mitten/slutet av september månad.

äNTligeN sommar

Adressettikett


