
B a B B e l
Nr 3 År 2019

TidNiNg producerad i daglig VerksamheT

karlshamN

Jessica aNderssoN möTer BaBBel

ToBias karlssoN

Besök pÅ  
sNickerieT



2

Innehåll

Sidan 2  Redaktörerna har ordet

Sidan 3  TV-laget mot Sölvesborgslaget

Sidan 4 -5 Leif & Lisa

Sidan 6 -7 Malou Prytz

Sidan 8 -9 Jessica Andersson

Sidan 10-11 Tobias Karlsson

Sidan 12-13 Daglig Verksamhet: Snickeriet

Sidan 14-15 Parasimning i Karlshamn 

Sidan 16-17 Trädgårdsinvigning i Svängsta 

Sidan 18 Oskars Spelrecension: Northgard

Sidan 19 Veronique’s Diktsida

Sidan 20 Annons

Äntligen så håller du nu det nya numret av tidninen Babbel i din hand. 

I det här numret så möter du både kända och okända personer och innehållet varierar och äm-
nena är:Idrott, Matlagning, Dans, Sång, Spel och Snickeri.

Vi får lite då och då frågan var vår hemsida tagit vägen. Tyvärr så drabbades bla vår hemsida av 
en sk hackerattack, vilket gjorde att hemsidan gick sönder och mycket försvann. Idag har vi ingen 
hemsida, men vi har experter som försöker hitta en lösning till oss. Idag publicerar vi allt som inte 
finns med i tidningen på vår Facebook-sida. Adressen till den är: 
 
 facebook.com/tidningen.babbel/

I det här numret av Babbel kommer du att få följa med till Lilla Snickeriet som finns uppe på 
Tubba torg. Vill du att vi skall komma och besöka din arbetsplats? Kontakta oss då via e-post. Vår 
e-post adress ser du lite längre ner på denna sida.

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 
facebook.com/tidningen.babbel/

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

Layoutare:  Niklas von Matern
 
Ansvarig Utgivare: Ola Olsson

 facebook.com/tidningen.babbel/

Skicka brevet till:

BaBBels redakTörer har ordeT

Är deT NÅgoT som du Vill BerÄTTa om i TidNiNgeN BaBBel?



3

Under Sölvesborgs stadsfestival, Killebom, gäs-
tade TV-laget staden för att möta ett hopsatt lag 
från Sölvesborg. 

Tidningen Babbel träffade TV-personen Patrik 
Ekwall och före detta artisten Richard Herrey i 
TV-laget och i Sölvesborgslaget pratade jag med 
Leonora Vilhelmsson, känd från Bonde söker fru.
 
-Vi har varit i Blekinge med TV-laget förut, berättar 
Patrik Ekwall, men det är första gången i Sölves-
borg.

Sedan fick jag chansen att ställa några frågor till 
artisten och radioprogramledaren Richard Herrey, 
som idag även håller på med politik.

-När det gäller TV-laget har jag varit med sedan 
1984, på Bengt Bedrups tid, säger han och minns 

tillbaka. Det är 35 år sedan och det är fortfarande 
lika kul att vara med i laget, berättar Richard.

I Sölvesborgs lag deltog lokala profiler och en av 
dessa var Leonora Vilhelmsson, som varit med på 
Bonde söker Fru både 2017 och 2018.
 
Du har varit med i Bonde söker fru hur var det?
-Det var både kul och intressant, trots det inte blev 
något ”napp” säger hon med ett skratt, inte första 
eller andra gången heller svarar hon mig. 

Hur kommer det sig att du är med och möter TV-
laget?
-Jag fick en förfrågan om att få vara med. Tyckte 
det skulle vara kul, att ställa upp. Det är länge se-
dan sist jag spelade fotboll, säger Leonora. 

Om du fick en förfrågan om att vara med i Bonde 
söker Fru ännu en gång skulle du ställa upp?
-Nej det tror jag inte. Jag har varit med två 
gånger nu så det får räcka. Jag får söka kärle-
ken på annat håll nu, svarar hon tll tidningen 
Babbels reporter.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson

    TV-lageT i sölVesBorg
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I somras träffade tidningen Babbel kocken Leif 
Mannerström och kocken Lisa Lemke när
de besökte Östersjöfestivalen i Karlshamn. 
Vi passade på att försöka få veta lite mer om 
vilka de är. Först ut blev Leif.

Kan du berätta lite om dig själv Leif?
-Jag heter Leif Mannerström och jag har job-
bat 62 år i detta yrket, kockyrket. Det är det 
mest fantastiska man kan göra, tycker jag. Sen 
har jag drivit restauranger, men nu har jag inga 
kvar längre, men jag brinner fortfarande för det 
här med mat, dryck och människor, säger han.

Du har ju varit TV-kock och gjort många kok-
böcker. Hur många kokböcker har det blivit?
-Jag har medverkat i 22 stycken kokböcker och 
9 säsonger med Sveriges Mästerkock, och nu 
till hösten börjar vi spela in den 10 säsongen av 
Sveriges Mästerkock och det är väldigt trevligt, 
säger Leif Mannerström.

Ville du bli kock då du växte upp, Leif?
-Nej, jag var tvungen för min farmor sa att hon 
hade bestämt att pojken ska bli kock. Det var 
inte mycket annat att välja på. Hon hade en res-
taurang och min pappa drev restaurangen och 
det blev ganska naturligt. Nej, jag skämtar. Jag 
föddes bakom spisen, säger han. 

Dina barn, går de i dina fotspår?
-Min son har gått förbi mina fotspår och är 
superduktig. Det går jättebra. Han har skrivit 
den senaste boken ”Mannerström berså”, säger 
Leif.

Har du något annat nytt på gång?
-Nej. Det är tv-programmet och lite resor. Sen 
har jag ett vin som har fått höga
betyg. Det säljer det så att det knakar. Jag och 
min son tillverkar såser som vi säljer, men skill-
naden är att vi gör det på äkta råvaror, avslutar 
Leif Mannerström med att berätta.

 

leif & lisa

Leif visar upp sonens bok  Mannerströms berså och 
hans hustru Lilian håller upp en av Leifs böcker Hus-
mans konster.
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Därefter blev det dags för ett samtal med den 
andre kocken på besök i Karlshamn, Lisa Lemb-
ke.

Lisa, jag tycker jag hör lite Göteborgsdialekt 
ifrån dig, är du Göteborgare?
-Du har inte helt fel! Jag har bott i Göteborg 
ganska länge, men sen 14 år tillbaka
så är jag Hallänning. Jag bor på Skreabacke, en 
lite by utanför Falkenberg men ursprungligen är 
jag från Småland, säger hon. 

Vad jobbar du med?
-Jag har jobbat 16 år med mat. Jag skriver 
kokböcker, föreläser och gör tv-program. Ni 
har kanske sett Timjan, Tupp och Tårta på SVT? 
Nu i höst kommer en ny säsong i SVT klockan 
20:00 på torsdagar.  Sen driver jag 2 stycken 
krogar i Falkenberg, säger Lisa Lemke.

Hur kommer det sig att det blev det här som 
du skulle syssla med i ditt liv?
-Först ville jag bli bonde, jag ville verklige bli  
 

bonde och lantbrukare. I flera år var jag
helt inställd på det och sen fick upp jag ögonen 
på journalistiken, jag är faktiskt utbildad jour-
nalist. Samtidigt som jag jobbade som jour-
nalist kom jag på att jag kunde skriva om mat, 
säger hon. 

Är din man också kock?
-Ja, han är utbildad kock, säger Lisa.

Vad kände du när du fick frågan av Öster-
sjöfestivalens arrangör om att få komma till 
Karlshamn och Smakfestivalen?
-Jag blev jätteglad. Har inte varit så många 
gånger i Blekinge men de gånger jag har
varit här har jag blivit tagen av hur vackert det 
är. Jag tycker man pratar för lite om Blekinge, 
avslutar Lisa Lemke vårt möte med att berätta.

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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I somras träffade vi Malou Trasthe Prytz när 
hon besökte Karlshamn. Då fick vi veta lite 
mer om vem hon är.  

När fick du ditt musikintresse? 
-Jag är uppvuxen i en musikalisk familj. Det har 
inspirerat mig till att fortsätta med det, det har 
varit en annan genre än vad jag har hållit på 
med, dansband med min morfar och moster, 
men jag håller på med popmusik, säger Malou 
Traste Prytz.  

Hur gammal var du när du upptäckte att du 
skulle hålla på med musik? 
-Jag började sjunga när jag var ungefär 3 år och 
sen dess har jag hållt på med det. Sen dess har 

jag drömt om att bli artist, sen började jag ta 
sånglektioner när jag var 6 eller 7 år och sen 
började jag tävla när jag var 9 eller 10 år, säger 
hon.  

När gjorde du din riktiga scendebut? 
-Jag var 6 år kanske när jag började ta sång-
lektioner. Jag hängde med morfar på någon 
spelning hemma i Ryd där jag bor. Sen var jag 
också med honom när han bodde utomlands, 
då kunde jag uppträda på något hotell, säger 
Malou.  

Har du varit med i några talangtävlingar innan 
du var med i Melodifestivalen? 
-Ja. Jag har varit med i flera talangtävlingar 
bland annat här i Karlshamn år 2017 var jag 
med i Lilla Song Contest först var det på lokal 
nivå och sen var det över hela Sverige, säger 
hon. 
 
Om din låt i Mellon hade vunnit hade du inte 
fått varit med i Eurovision Song Contest? 
-Jo, jag hade fått vara med men man är 

malou pryTz
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tvungen att fylla 16 år innan Eurovision och det 
fyllde jag i mars, så jag hade kunnat vara med, 
säger Malou Traste Prytz.  
 
Kommer du ihåg när du fick beskedet att du 
skulle vara med i Melodifestivalen. Jag tänker 
på den dagen din låt blev uttagen till Melodi-
festivalen och hur dem valde dig som artist 
och den låten? 
-Den dagen fick jag ett telefonsamtal av min 
manager så sa hon grattis du har kommit med 
i Melodifestivalen år 2019, då blev jag jätteglad 
och jättechockad, jag trodde att jag inte skulle 
komma med eftersom jag var helt okänd och 
kom från en liten byhåla, säger hon. 
 

När du var med i deltävlingen i Malmö. Trod-
de du redan då att du skulle gå vidare till stora 
finalen? 
-Jag trodde verkligen inte jag skulle gå vidare, 
jag trodde inte jag skulle gå till toppen, jag blev 
förvånad, säger Malou.  
Hur kan du kombinera att vara artist och fort-

farande gå i skolan? 
-Jag tycker det fungerar väldigt bra, lärarna är 
förstående och om det är någon uppgift eller 
inlämning så får jag göra det i efterhand, göra 
det när jag har tid. Det fungerar bra, säger hon.  

Du har ju rötter här i Karlshamn, din moster 
har en butik här. Men när du fick stå på sce-
nen här och spela för hemmapubliken, hur 
kändes det? 
-Det kändes jättekul att det var på hemmaplan 
det är en spelning som är mest nära hemma. 
Jag har varit i Karlshamn jättemycket, känns 
som det är hemma för mig, avslutar Malou 
Traste Prytz att berätta.  
 
 
 
 
 

Text: Christer Svensson 
          Johanna Rönnholm 
Foto: Paul Karlsson 
          Christer Svensson
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När artisten Jessica Andersson besökte Ble-
kinge tidigare i år passade vi på att arrangera 
ett möte med henne för att få svar på våra 
frågor.

Jessica, kan du berätta lite om vem du är?
-Jag heter Jessica Andersson och jag jobbar 
som sångerska och artist. Det har gjort i 15 år 
nu snart, i alla fall på en professionell nivå. Så 
jag åker runt och sjunger. Jag har varit med i 
Melodifestivalen 7 gånger. Det är det roligaste 
som finns att sjunga och att stå på scen, tycker 
jag. 

Var bor du?
-Jag bor i ett litet samhälle som heter Onsala 
det ligger utanför Kungsbacka, nedanför Göte-
borg. Vi har precis köpt ett hus där, precis vid 
havet och vi håller på och inreder det nu,
berättar Jessika.

Var det sångerska du ville bli när du var liten?
-Ja, jag har alltid velat bli sångerska faktiskt. 
Men det tog lite tid för mig att komma igång. 
Jag har alltid hållt på med musik, men jag var ju 
nästan 30 år när jag slog igenom. 
-Jag har alltid hållt på med musik, men jag har 
jobbat som undersköterska också det tyckte jag 

också var väldigt roligt, säger Jessica. 

Vad är dina intressen förutom musiken?
-Jag tycker mycket om att pyssla hemma i mitt 
hem. Jag älskar att bowla, det gör jag jätte-
mycket tillsammans med min kille. Fiska. Gå 
promenader jättemycket i naturen långt ifrån 
Flen, säger hon.

Du har ju också varit fotomodell. Var du det 
innan musiken?
-Ja, det var jag. Det var 1991 som jag jobbade 
några år som fotomodell i Paris. Det var också 
roligt, men det var inte alls det jag ville göra
egentligen. Det var musiken som var starkare, 
säger Jessica.

   Jessica aNderssoN
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Var det genom dokusåpan ``Fame Factory´´ 
som du fick musikglädjen?
-Ja delvis, men musikglädjen hade jag nog hit-
tat långt innan, men det var i ``Fame Factory´´ 
som jag slog igenom, när svenska folket fick 
veta vem jag var.  Tillsammans med Magnus 
Bäcklund, han var också med i TV-programmet,  
bildade vi ett band som heter Fame. Vi fick en 
låt till Melodifestivalen som vi ställde upp med 
och vi vann. Låten heter ”Give me your love”, 
säger hon.

Vad tyckte du om att vara med i Melodifesti-
valen?
--Det var ju en dröm som gick i uppfyllelse för 
mig att vara med i Melodifestivalen. Carola var 
programledare i delfinalen det året vi var med. 
Jag var nog mer nervös för att träffa Carola än  
jag var för att tävla, tror jag. Carola har alltid 
varit en idol för mig, men det var jätteroligt, 
men lite nervöst, säger Jessica Andersson.

Du har ju varit med i Melodifestivalen även 
som soloartist. Hur är det att stå där på sce-
nen själv?
-Men det är alltid roligt att vara med i Melodi-
festivalen. Det är ett ganska stort fönster att 

synas i som artist. Det är de största TV-pro-
grammet vi har i Sverige och det har varit lika 
skoj alla gångern som jag varit med, säger 
Jessica.

Du har ju också varit med i Let ś Dance. Vad 
tyckte du om att vara med i det programmet?
-De var jätteroligt, något bland de roligaste jag 
har gjort faktiskt i min karriär. Det var väldigt 
utvecklande och jag lärde mig mycket. Tyvärr så 
dansar jag inte så mycket nu efter Let ś Dance, 
men jag tycker det är ett bra program. Kul och
underhållande att titta på, säger hon.

Vilken är den bästa låten som du har sjungit 
eller skrivit?
-Oj! Det var svårt. Jag har varit med och skrivit 
lite på texten till ``Party Voice´ ,́ men jag tycker 
nog att ``Party Voice´´ är en av mina bästa låtar 
i Melodifestivalen, den känslan har jag, den är 
väldigt rolig att sjunga på scen, säger hon.

Har du några framtidsdrömmar?
-Jag har spelat musikal och det var jätteroligt 
och nu har jag varit programledare också och 
det var också jättekul. Jag kommer nog alltid att 
landa i sången där har jag min trygghet. Men 
jag skulle älska att få prova på att leda ett stort 
TV-program typ Melodifestivalen, det hade ju 
varit en dröm, avslutar Jessika Andersson att 
berätta.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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I våras träffade tidningen Babbel Tobias Karls-
son, känd från bland annat Let̀ s Dance på 
TV4.
Tidningens reporter fick en trevlig intervju 
med Tobias, som öppet berättade om sitt 
liv som dansare och om hur han utsattes för 
mobbing under skoltiden för att han valde 
dansen före traditionell ”pojk”-idrott.

Tobias kan du berätta i korthet vem du är?
-Jag är 42 år och uppväxt i Östansjö, som tillhör 
gnällbältet Närke, tillsammans med en mamma 
och pappa och en lillebror. Jag är professionell 
dansare och koregraf för tiodans och har syss-
lat med tävlings dans och turnerat världen runt 
som huvudrollsinnehavare med dansgruppen 
”Burn the Floor”, berättar Tobias.

Vill du berätta lite om Östansjö för oss som 
inte vet vad platsen ligger?
-Östansjö är en tätort, utanför Örebro med 
ca 1000 invånare. Mina föräldrar bor kvar där 
ännu och jag är ofta där eftersom det är där 
som jag har mina rötter. Bäst är Hallsberg för 
därifrån kan jag ta tåget därifrån, skojar Tobias.

Hur kommer det sig att det blev dans som du 
ville syssla med?
-Det var inte så mycket att välja på därifrån jag 
kommer. Att spela fotboll var inte så kul och 
sen var jag usel på det. Jag provade också på 
att åka skidor, men det gick inget vidare. Men 
dansen passade bäst för mig.
-Jag tyckte det var kul att dansa, säger Tobias.

Hur gammal var du när du började med dans?
-Jag började dansa som 8-åring, så det har varit 
en lång tid med dansen. Idag är jag 42 och det 
är fortfarande lika kul att hålla på med dansen, 
som när jag började som liten grabb, säger 
Tobias.

  ToBias karlssoN
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Under några år var du också tävlingsdansare? 
Hur var det?
-Det var spännande, men men det var inte det 
jag  ville göra. Jag ville göra det som jag gör 
idag inom dansen, vara med i olika danspro-
gram och att föreläsa, berättar han.

Tobias har kammat hem alla guldmedaljer från 
svenska och nordiska mästerskap, pokaler, 
priser och utnämningar under sin tid som täv-
lingsdansare.

-Jag älskar verkligen att dansa, men det har inte 
alltid varit en dans på rosor. Under min skoltid 
fick jag utstå mobbing bara för jag höll på med 
dans. Jag kände mig utanför. Jag var duktig i 
skolan i övrigt med bra betyg, säger han lite 
nedstämd,.

Tobias du har varit med i Let̀ s Dance i många 
säsonger berättar lite om det?
-Det har blivit hela 16 säsonger i Norden. Jag 
har inte bara deltagit i Sverige, jag har också 
deltagit i det danska programmet fyra gånger 
som heter ”Vild med dans” och två gånger i 
norska programmet som heter ”Skal vi danse”, 
säger Tobias. 

Nu vill jag höra lite om ”Let̀ s Dance” vilka 
har varit dina danspartners under åren? Har 
du några speciella minne från dina år i Let’s 
Dance? 
-Jag har haft nio danspartners sedan starten 

2006. Jag kan nämna några: Arja Saijonmaa, 
Anna Sahlin, Agneta Sjödin med flera. I år var 
det skidskytten Magdalena Forsberg som jag 
tävlade tillsammans med.

-Det bästa minnet var i tredje säsongen när jag 
vann med kocken Tina Nordström, säger Tobias 
med ett skratt.

När Tobias är ute och föreläser så får man följa 
med på en livsresa där Tobias berättar om 
svåra hinder såsom mobbning, sexuell förvir-
ring och sin kärlek till dans.

Tobias har tillsammans med Gabriel Fors en 
podd sedan 2.5 år tillbaka, som man kan följa.

-Jag har lite nytt på gång som koregraf, men jag 
kan inte just nu  berätta om vad uppsättningen  
handlar om i nuläget.  Den 5-12 oktober blir det 
en  tävlingsresa och dansvecka på Palma, avslu-
tar Tobias.

Måndagen den 2 september i år meddelade 
Tobias att han var HIV-positiv och att han burit 
på denna kroniska sjukdom i drygt 2 år.

HIV är ett virus som kan överföras mellan män-
niskor. 

Text: Christer Svensson
Foto: Christer Svensson
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Lilla Snickeriet är en arbetsplats inom daglig 
verksamhet i Karlshamns kommun. Lilla Snick-
eriet finns på Tubba torg i Karlshamn.  
 
På Lilla Snickeriet arbetar 6 stycken deltagare 
och en personal. På lilla snickeriet jobbar man 
heltid eller halvtid.  

På Lilla Snickeriet sågar, hyvlar och klyver man 
virke som köpts in.  

Vi tillverkar främst presentförpackningar, alltså 
trälådor i olika modeller, men även fågelholkar 

och andra saker som folk inte kan få tag i på 
andra ställen specialarbeten.

Vi brukar även hjälpa våra kollegor på Demon-
teringen att hämta elektronikskrot. Ibland går 
vi även promenader på eftermiddagarna när 
det är fint väder. 
Vi fikar och ”syndar” på fredagar det är en 
sådan dag vi behöver för att känna att vi har 
gjortnågot riktigt bra. 
 
Vi försöker att ha gymnastik eller friskvård ett 
par gånger i veckan. 

lilla sNickerieT

Fr v. Stående: Klas Bjersten, Sven Olsson, Per Liljeroth, Mohammad Babbili. Sittande: Madelene Clementsson, 
Joakim Ottosson.
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Joakim strimlar lite papper

Full koncentration när Mohammad och Klas 
samarbetar

Sven och Madelene arbetar tillsammans

Madelene slipar på.

Mohammad sköter borrmaskinen.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson

Att slipa delar med sandpapper är en viktig uppgift på 
ett snickeri. Sven vet hur man gör.

I nästa nummer av tidningen  
Babbel besöker vi en ny arbets 
plats inom daglig verksamhet.    
Vilken det blir får vi se.

 Tack ”Snicken” för att vi fick  
 komma på besök!
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När det var distriktsmästerskap (DM) i sim-
ning i början av sommaren i Karlshamn, så 
deltog i tävlingen 2 Parasimmare: Sebastian 
Karlsson och Ida Andersson Wulf. Babbel pas-
sade på att ställa några frågor till de två sim-
marna. 

Vilken klass tävlar ni i? 
-Jag tävlar i en klass som heter S14. S:et står för 
senior och 14 är den minsta graden inom han-
dikapp, det betyder en lätt utvecklingsstörning 
i huvudet som tyvärr inte syns, säger Sebastian 
Karlsson.  
 
-Jag har två klasser, jag har en lägre klass i 
bröstsim, Sh6. Man är för det mesta 6 och 7. 7 
betyder att jag kan röra mig rätt så bra i 

vattnet, (1 - 10 klassas funktionellt. Ju lägre 
siffra desto större funktionsnedsättning), säger 
Ida Andersson Wulf till Tidningen Babbel.  

Vad tyckte ni om att få komma hit till Karls-
hamn och simma distriktsmästerskap? 
-Det är som att tävla på hemmaplan för mig 
och man känner sig hemma och trygg, säger 
Sebastian. 
-Det är kul och komma hit och testa nya sim-
bassänger, säger Ida.  
 
Hur länge har ni hållit på med Parasimning? 
-Jag har hållit på med simningen i 20 år och har 
tävlat sedan år 2002, säger Sebastian Karlsson.  

   parasimNiNg
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-Jag började simma när jag var 3 år men jag 
började tävla 2013, säger Ida Andersson Wulf. 

Ida, vilken klubb simmar du för? 
-Jag simmar för Vällinge och jag simmar för 
Malmö, två klubbar, svarar Ida.  

Vad har du för mål med parasimningen? 
-Målet är att ta så många svenska rekord som 
möjligt, säger Sebastian.  
 
-Mitt mål är att jag ska kvala till Paralympics 
år 2020 när det går i Tokyo, men först ska jag 
kvala till VM som går i London i början av sep-
tember, säger Ida.  

Kan ni berätta vad parasimning är? 
-Det tar längre tid att simma och det går lång-
sammare, säger Sebastian och Ida. 
 
Vad jobbar ni med? 
-Jag jobbar i en ICA-butik i Jämjö utanför      
Karlskrona och där har jag varit anställd i 4 år, 
berättar Sebastian Karlsson.
 
-Jag jobbar som simskolelärare i Vällinge på 
halvtid, avslutar Ida Andersson Wulf.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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När gruppboendet på Recordvägen i Svängsta 
skulle inviga sin nya trädgård för de boende, 
så passade tidningen Babbels team att besöka 
invigningen. Vi blev guidade runt i trädgården 
av grundaren själv, Weronica Johansson, som 
jobbar på boendet. 

-Det är för brukarna vi har gjort det här, för att 
de ska trivas och ha en sysselsättning. De som 
bor här är inte verksamma inom daglig verk-
samhet längre, så därför är de ju hemma på 
dagarna, berättar Weronica Johansson.

Personalen har själva beställt växterna och 
planterat ut dem i trädgården.   
Under vår rundvandrig i trädgården kunde vi  
se, lukta och smaka på: After Eightmynta, Lukt-
ärter, Krasse, Annanassalvia, Jordgubbar och 
Smultron.
 
-Fjärilsbusken har vi fått av Karlshamnsbostä-
der, berättade Weronica Johansson.

-Rabarberbusken som vi har där, har jag själv 
tagit med mig hemifrån, berättar Weronica och 
pekar på rabarberbusken.

   TrÄdgÅrdsiNVigNiNg 
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Planteringsborden är så höga att de som bor på 
boendet kan komma under själva bordsskivan 
med sina rullstolar. Detta innebär att de bo-
ende kan komma riktigt när växterna och lukta 
och känna på dem. 

Det har också planterats silverek och lavendel i 
trädgården.

Efter trädgårdsvandringen var det dags att ta 
del av lite andra läckerheter, nämligen de fina 
tårtorna som stod uppställda på bordet inne i 
köket.

Text: Johanna Rönnholm
Foto: Christer Svensson
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Spelrecension av Northgard

Från tiden att spelet startade upp i Early Access 
har den bara blivit bättre, även då de lade till 
mer klaner (grupper) att spela som i spelet. 

Vi kan ta en av de 3 original klanerna som fanns 
med sen början och hur de ändrades från de 3 
till de 6st klaner som spelet innehåller nu, vid 
köpet av huvud spelet och inte något av tilläg-
get. De klaner som ingår i huvud spelet är som 
följer i ordning: Klan Raven, Klan Boar, Klan 
Fenrir, Klan Goat, Klan Stag och Klan Bear.
Alla med deras fördelar och olika tekniker, som 
exempel Klan Fenrir får mat genom att jaga 
mer än någon annan klan. Ett annat exempel är 
Klan Goat får mat mest från deras får, alla har 
sin egen specialitet. 

Storyn är lite kort och handlar om att tänka 
mycket och inte ta den snabba vägen hela ti-
den, ibland kan ett uppdrag ta mer än 2 timmar 
att spela om man vill ha allt på platsen. Ex. en 
skatt till nästa uppdrag, eller lite extra inkomst 
till att klara uppdraget både snabbare eller lät-
tare. 

oskars spelreceNsioN
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Jag glömmer aldrig

Jag glömmer aldrig när han raggade upp 
mig på rockfestivalen. 

Inom mig så var det äkta kärlek vid första 
ögonkontakten. 

Det är inte varje dag man hittar kärleken 
på Rockfestivalen. 

Jag vet att han har känslor för mig. Jag 
har känslor för honom. 

Jag kommer aldrig att glömma när han 
raggade upp mig på Rockfestivalen i år.

Men det handlar inte bara om guld, mat eller 
makt det handlar också om att veta när men 
behöver det ena eller det andra. Om när fred-
lig enighet kan skapas eller ett krig blir tvunget 
att hända mellan Klanerna eller andra varelser 
i spelet. Vinsten finns i 4 versioner i spelet 
som ex: Conquest(erövring), Fame(ökändhet), 
Lore(kunskap) eller Trading(byteshandel). Alla 
leder till olika sätt att vinna i spelet, fast vissa 
uppdrag kan kräva att en av dessa händer för 
att uppdraget lyckas. 

Spelet har just nu också 3st nerladdningsbara 
tillägg: Svafnir; Klan Snake, Nidhogg; Klan 
Drake och Svaldirfari; Klan Horse. Mer kan 
komma i framtiden. 

Nu till Betyget av spelet, jag tycker spelet 
förkunnar att skaparna verkligen ville att 
spelet skulle lyckas. Och själv känner jag att 
de gjorde stor påverkan på mig, därför ger 
jag detta spel en 7,5/10 och hoppas att ni som 
tänker skaffa det att detta är ett RTS spel med 
en liten twist på RPG sidan och inte en helt 
hybrid. 

VeroNiques

dikTsida

Text: Oskar Mattsson
Foto: www.northgard.net Text: Veronique Hellström Wiking
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Adressettikett


