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  Intervjuer med Birgitta Andersson och Babben Larsson 

    Saker som har gått ur tiden. Minns ni?  
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Soundcloud– Ljudklipp 

 Ledaren. 
Hej! 

Då var vi äntligen igång igen efter en välbehövlig semester. Vi lever                        

fortfarande med en pandemi men då de allra flesta vuxna i Sverige nu                

vaccinerats så får vi hoppas att läget blir stabilare i höst. Jag tycker dock att 

man ska vara fortsatt försiktig ett tag till. Inte träffas i för stora sällskap, 

hålla avstånd där det är möjligt och tvätta händerna lite extra noga.  

I detta nummer av Lagunen fortsätter redaktionen att imponera med fler 

spännande intervjuer. Det finns en lång intervju med fantastiska Barbro 

”Babben” Larsson och en med skådespelerskan Birgitta Andersson som jag 

kanske bäst kommer ihåg som Hedvig i Från A till Ö. Ni lyssnar på                

intervjun med Babben genom att scanna QR-koden                         så får ni höra 

henne själv svara på frågorna. 

På tal om att komma ihåg så blir läsaren i detta nummer påmind om sådant 

man kanske glömt bort. Jag själv samlar fortfarande vinylskivor men det var 

ett tag sedan man letade nummer i telefonkatalogen. Vi får även läsa om ett 

hjälpmedel de testat som hjälper dig att hitta saker du glömt vart du lagt 

eller har tappat. 

Som vanligt blir det även nyheter i korthet, tips om 

poddar och mycket mycket mer. 

Nu får ni ha en fin höst så hörs vi igen framåt jul. 

Hälsningar 

 

Qrkod till ljudklipp 

  / Douglas              
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INNEHÅLL:  

SIDA:  

2. LEDAREN  

3. ANNONSER/ INSÄNDARE 

4-9.  BABBEN LARSSON 

10-11. SAKER SOM HAR GÅTT UR 
TIDEN.   

12-13  SENASTE NYTT 

14-15. BIRGITTA ANDERSSON 

16-17. NUMRETS FRÅGA 

18. ANTIKRUNDAN 

19. UTVECKLINGSSIDAN 

20. PODDRECENSION 

21. DJUR  

 22. RECEPT  

23. HUMOR 

24. NUMRETS BILD 

     BioTipset På BioStaden 
 James Bond: No Time to Die. 

Premiär den 30 september  

Filmstaden, Eskilstuna 

Action, Äventyr, Thriller 

”James Bond hinner knappt landa i sitt nya liv när en tidigare 

CIA-agent dyker upp och drar in honom i ett nytt äventyr för att 

rädda världen.” 

Kostnad: 120 till 200 kr för en biljett. 

 

Pelle Kanin 2: På Rymmen. 
Premiär den 24 september  

Filmstaden, Eskilstuna 

Animerat, Äventyr, Familj 

”Bea, Thomas och kaninerna har lyckats forma en familj. Men 

trots det kan inte Pelle Kanin undfly sitt rykte som bråkstake. I 

hopp om att hitta något annat, flyr han till staden där hans bussig 

upptåg faktiskt uppskattas. Men då familjen riskerat allt för att få 

honom tillbaka måste han kanske tänka om.” 

Kostnad: 120 till 200 kr för en biljett. 

Välkommen att anmäla ditt intresse till studiecirkel Hälsokörkortet! 

Studiecirkeln kommer att vara på Gillbergavägen 4, eventuellt delvis digitalt.  

Den är på 10 tillfällen  under våren/hösten 2022 och kommer att hållas för 2-6 

deltagare. Du kommer att få kunskap om vad som är viktigt för att må bra. 

Den kommer bland annat innefatta:  

Nyttig frukost, skapande, våra fem sinnen, musik, massage, fredagsmys,   

naturen, andra länder, tipspromenad  & Examensfest. 

Kursen innehåller information och praktiska övningar.                                                

Den avslutas med att du får ett hälsokörkort. 

Ansökan skickas till mail: mikaelberg8@eskilstuna.se 
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BABBEN LARSSON 

Var växte du upp? 
- Jag växte upp på Gotland, i en socken 
som heter Dalhem. Jag bodde på en              
bondgård med mina föräldrar som var             
bönder. 
 
Hur var du som tonåring? Hur var du i  
skolan? Blyg, klassens clown, skolkare            
eller en pluggis?  
- Jag skolkade nog inte på högstadiet men        
jag var inte jätteintresserad av att vara i  
skolan. När jag gick i årskurs sju så      
pluggade jag en del men efter det var jag 
mer intresserad av att hänga med mitt gäng 
och göra bus. 
 
Hur kommer det sig att du började med 
Stand-up? 
- Jag fick frågan när Stand-upen kom till  
Sverige, jag hade ju redan gjort Stand-up i 
andra sammanhang utan att veta att det var 
en speciell genre. Jag hade gjort egna    
shower på Gotland på en krog där. I dem så 
blandade jag låtar med nya texter om mig 
själv med lite olika påhittade karaktärer. 
Sen gjorde jag en Stand-up, där jag var mig 
själv och kommenterade bland annat      
turismen och annat som hände på Gotland. 

Qrkod till hela intervjun  

Vad var ditt första arbete framför               
kameran? 
- Det var år 1985 tror jag och då gjorde jag 
två nummer ur årets show som hette              
”Till Gotland” som sändes i ett tv-program.  
När jag tänker efter så var min allra första 
grej nog faktiskt att jag var mer eller mindre 
statist i en tv-uppsättning av Strindbergs 
”Dödsdansen”.  
Då var jag en förskrämd hushållerska som 
strök längs med väggarna och kom in med 
saker ibland. Jag sa inte så mycket utan jag 
bara neg och gick ut. 
 
Vart bor du idag och hur hamnade du 
just där? 
-Jag bor i Solna och jag hamnade där          
när jag skilde mig 2007. Jag ville bo kvar i 
närheten av min dotters skola så jag letade 
lägenhet i Solna och Sundbyberg och      
hittade den här och trivs jättebra, så jag bor 
fortfarande kvar.  
Jag flyttade till Stockholm första gången 
när jag gick min utbildning till skådis 1977 
till 1980 sen var jag borta ett tag och har 
bott i Göteborg, Gävle men också hemma 
på Gotland en sväng.  
Jag kom tillbaka hit 1990 så nu har jag bott 
här i över 30 år.  
 
Du har fortfarande kvar din dialekt trots 
många år ifrån Gotland, hur kommer det 
sig? 
-Jag är lite lurig, jag är tvåspråkig i och med 
att jag har min skådespelarutbildning så kan 
jag byta dialekt. När jag bara är mig själv så 
föredrar jag gotländska. 
 
När kommer du med din nästa show och 
vad tänker du att den ska innehålla 
(vilka ämnen tar du upp)? 
- Jag skulle ju haft premiär på min nästa 
stora show i höstas (2020) men fick ställa in 
på grund av corona-pandemin. Jag har ett 
hum om vad den ska handla om och den ska 
hylla de som är starka och går sin egen väg 
tänkte jag. Den ska också vara en         
skrattspegel till det som händer här och nu 
så vi får skratta åt det. 
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Vilken egenskap är din bästa som du ser det? 
- Jag är ganska envis och uthållig om jag verkligen 
vill någonting, det tycker jag är en bra egenskap. 
 
Är du ute och turnerar utomlands idag            
(om man bortser från pandemin)?  
- Jag skulle vilja turnera i USA faktiskt i                 
svenskbygderna där. Jag har pratat med en annan 
komikerkollega om det men det är inte säkert att vi 
kan realisera det. 
 
Vad gör du för att koppla av? 
- Jag åker ut på landet där jag har ett hus och påtar i 

min trädgård. Jag äger lite galopphästar så jag    
brukar även åka ut till stallet och ge dem morötter, 
klappa och mysa med dem.  

Jag gillar också att läsa och så spelar jag dataspel så 
som ”Candy Crush”, ”Spindelharpan” och så spelar 
jag ganska mycket ”Quizkampen” på mobilen som 

är en frågesport. 
 
Vad får dig att skratta och vad skrattade du    
senast åt? 
- Jag skrattar faktiskt väldigt mycket åt våra              
deltagare i ”Bäst i test”, så det var nog senaste 

gången jag skrattade. Det var i fredags när                    
”Bäst i test” gick på tv, deltagarna skulle då                
överraska David och det tyckte jag var ett väldigt 

roligt test. 

   ”en person som gillar nerv och    
              direktsändningar” 

Vad tittar du på när du tittar på tv? Vad säger 
det om dig som person tror du? 
- Jag gillar direktsändningar, så jag har tittat på          
”Let´s dance” i år. Jag brukar även följa ”Idol” och 
såklart tittar jag även på ”Bäst i test”. Ett annat 
program jag tittar en del på heter Catfish som visas 
på MTV. Det programmet handlar om romantiska 
bedrägerier på nätet, där folk utger sig för att vara 
någon helt annan. De kan tillexempel vara ihop 
med folk i flera år men alltid lyckats undvika att 
träffa dem.                                                          
Personen bakom skärmen har ljugit från början. 
Det kan ju vara ganska smärtsamt för dem som blir 
förälskade i dem bakom skärmen. Programmet 
hjälper till och avslöja bedragarna, vilka de är och 
ordnar en träff av något slag.  
Mitt val av tv-program säger nog att jag som     
person gillar nerv och direktsändning, det älskar 
jag också när jag jobbar själv. Jag tycker det är 
intressant att se reality-tv där vanliga människor 
råkar ut för saker eller befinner sig i olika          
situationer och hur de ska lösa det. 
 
Vem tycker du är den bästa komikern om du 
inte får välja dig själv? 
- Jag skulle nog inte välja mig själv heller, Johan 

Glans tycker jag! Jag tycker han är toppen och jag 
tycker han är väldigt duktig. Niklas Andersson har 
väl seglat upp också som en favorit, han är också 

väldigt rolig. Det är kul att det finns så många nu, 
för ett tag sedan så var vi bara tjugofem stycken. 
Sen kom det en förnyelse, och det var jätteviktigt 

för att hela genren ska överleva. Det är olika     
sorters humor, det är bra att det finns så många 
olika sorter tycker jag. 

Finns det någon komiker som du har haft i din  

humorkurs som är känd idag? 

- Ja, det finns det. Jag har bland annat haft Mia 
Skäringer, Thomas Järvheden, Måns Möller,           
Håkan Jäder med flera. Det är ganska många av          

mellangenerationens komiker som har varit på 
kurs hos mig.  
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     Så att bollen hamnar 
 hos någon annan   

Vad är det för bok du skriver? 
-  Det är en självbiografisk bok, det blir lite 
nedslag i min uppväxt och saker jag varit 
med om och jag skriver ganska mycket om 
min pappa. 
 
Du jobbar som komiker, programledare 
och föreläsare, arbetar du med något  
annat också?  
- Jag skriver ganska mycket och sen sjunger 
jag i en jazzkvintett som jag har haft i 10-12 
år nu tror jag. 
Vi ska faktiskt göra en platta här till      
sommaren, så jag håller även på att skriva 
texter till låtar. Så det har varit ganska bra 
nu under pandemin då alla jobb blev       
inställda på scenerna för då kunde jag hitta 
annat att göra tillexempel att skriva. Jag står 
på flera olika ben kan man säga                             
yrkesmässigt. 
 
Vad är det för typ av jazz? 
- Det är ganska lugn jazz, jag har ju kört 
storbandsjazz också och jag har gjort en 
storbandsplatta tidigare. Nu blir det mera 
låtar på svenska med lite jazz kontra     
folkvisejazz och lite modernare fast ändå är 
det ganska snäll jazz. 
 

Vad heter gruppen? 
- Den heter ”Second edition” för det är 
andra upplagan av den. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
- En typisk arbetsdag för mig är att jag går 
upp klockan 09:00 och börjar jobba ganska 
direkt vid skrivbordet. Med en kopp kaffe 
går jag igenom e-postens alla                   
direktmeddelanden. Ofta har jag ganska 
mycket hälsningar som folk vill att jag ska 
framföra som kommer in via Instagram och 
jag har även andra direktmeddelanden.      
Jag gör en lista på allt och bestämmer när 
jag ska göra vad.  
Jag kanske går till posten och fixar allt 
praktiskt, om jag har ett ärende som ligger 
och väntar på att få ta nästa steg så försöker 
jag knuffa allt ett steg framåt så att bollen  
hamnar hos någon annan tillfälligt.           
Ett exempel är att jag gjort en kurs i      
Stand-up som ska ligga online och släpps 
bara om någon vecka den skriver jag ner 
mina åsikter om och så får någon annan                
färdigställa den, på så sätt lägger jag över 
bollen hos någon annan men jobbet blir 
gjort.  
Jag gillar alltid när bollen ligger hos någon        
annan, så jag försöker att bli av med mina 
grejer så fort som möjligt. Jag är ganska 
effektiv på förmiddagen med att jobba    
undan. Jag äter jag frukost vid klockan 11 
och efter det brukar jag uträtta ärenden på 
stan. Jag går ganska mycket på massage för 
jag har en del grejer i kroppen som                  
krånglar. Jag äter lunch vid 14:30-tiden och 
då brukar jag också passa på att titta på ett  
avsnitt av ”Catfish” till lunchen. Efter det 
börjar jag skriva, just nu håller jag på och 
skriver till en bok och sen har jag skrivit 
ihop kursen. Jag passar även på att            
förbereda eventuella jobb framåt vilket   
resulterar i att jag oftast slutar arbeta vid  
19-tiden för att äta middag. Sedan fortsätter 
jag ofta att arbeta fram till midnatt. Om jag 
slutar tidigare så avslutar jag mina kvällar 
med att läsa en bok. Så brukar min          
arbetsdag se ut. 

 

Babbens Jazzgrupp- Second edition.  
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 Du är högaktuellt i programmet ”Bäst i 
test”, vem har varit den roligaste gästen 
eller deltagaren tycker du?  
- Anders ”Ankan” Johansson såklart, han 
har varit helt fantastisk. ”Ankan är nästan 
som en seriefigur, han kan gå över en            
gräsmatta och det blir roligt. Han är en  
komisk person samtidigt som han är              
väldigt smart, hans egenskaper gör att han 
blir rolig och så lägger man till den              
förvirrade östgötskan på det. Han är             
jättegullig att få jobba tillsammans med. 
Både han och Nassim har visat att det finns 
många sätt att sitta i en soffa på.  
Jag tycker nog att de deltagarna som är  
väldigt stridbara vinnarskallar men ändå 
har haft en hel del motgångar är roliga och 
då tänker jag på Marika och Arantxa.            
Det har inte gått jättebra för dem i själva 
tävlingen och på alla tester men de bidrar 
med väldigt  mycket energi och skratt i 
programmet. Så är även Johanna i år,           
antingen gör hon genialiska lösningar och 
är superbäst eller också står hon och kliar 
sig i huvudet och fattar inte alls vad det är 
hon ska göra. Det här blir en väldig rolig 
blandning tycker jag, när någon är både 
briljant och  helt  sopig på någonting och 
Johanna hon har varit en riktigt frisk fläkt i 
år. Olof har också varit bra, han är så        
egensinnig han är verkligen originell.  

Vad tycker du bäst om att göra när det 
kommer till arbetet? 
- Jag tycker nog bäst om blandningen, det 
måste jag säga. Jag blir väldigt lätt uttråkad 
och att få förbereda olika sorters jobb och 
ha olika utmaningar det passar mig. Jag blir  
stressad men på ett bra sätt tycker jag. 
 

Hur du gjort något riktigt pinsamt      
någon gång som du kan dela med dig av? 
- Absolut, jag har varit pinsam! En rolig 
grej tycker jag såhär efteråt det var när jag 
gick in i en affär i slutet av 80-talet. Jag såg 
att min pappa hade ganska ont i ryggen en   
period och att det var jobbigt för honom att 
komma upp och ner ur sin fåtölj. Så då 
tänkte jag att han skulle behöva en         
fjärrkontroll till sin tv. Det var inte så    
vanligt på den tiden. Jag gick in i en    
elektronikaffär och sa att jag skulle vilja ha 
en fjärrkontroll. De i affären frågade vad är 
det för tv, jag berättade vad det var för  
märke och modell. De frågade om jag hade 
med mig den gamla fjärrkontrollen. Jag 
svarade ”nej det är ingen fjärrkontroll nu 
utan jag vill ha en därför att jag tycker min 
pappa ska få en sån i julklapp”. Under det 
här samtalet så inser jag att jag är en idiot! 
Därför att finns det ingen fjärrkontroll från 
början så går det inte att köpa till en. Då var 
man tvungen att ha rätt sorts tv med      
mottagare för fjärrkontroll. Jag försökte 
bara avsluta lite snyggt och krypa ut       
därifrån men jag insåg att jag hade gjort 
bort mig och de skrattar förmodligen     
fortfarande. Jag hade verkligen otur när jag 
tänkte där, jag tänkte väl men tänkte inte 
rätt. 

Nassim Al Fakir 

Olof Wretling 

Johanna Nordström  

Anders ”Ankan” Johansson 

Arantxa Alvarez 
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Om du skulle ha en superkraft vad skulle 
det vara och varför? 
-Jag skulle vilja kunna teleporterna mig så 
att jag är på ett ställe och sen säger jag   
Örebro och så är jag i Örebro på en gång. 
Det skulle spara så mycket tid i bilköer, det 
skulle minska stress och utsläpp och allt. 
Det skulle vara en toppengrej faktiskt. 

Vilken utmaning i är den som fått dig att 
skratta mest? Är du själv med och    
kommer på utmaningarna eller vem gör 
det?  
- Vi har en förlaga från England så en hel 
del av testerna kommer från dem. I det  
Engelska programmet gör de inte lika 
många tester per program som vi gör, vilket 
har gjort att vi är ikapp dem                                
innehållsmässigt men vi tittar på dem.             
Det görs även program i andra länder som 
redaktionen tittar på och hittar idéer ifrån. 
Sedan uppfinns faktiskt en hel del tester av 
vår redaktion. Jag har hittat på några             
stycken, några till finaler och till                       
utmaningar som är mitt i programmet.              
Det här med att stampa på färg var                     
tillexempel en idé som kom från mig så 
ibland kan jag blixtra till. Jag är ganska lite 
involverad i förarbetet så då kommer jag 
nog också med färre idéer tack vare det.  
Det har varit så många olika roliga tester 
som deltagarna har utfört och ett av dem var 
den gröna ärtan. De skulle kasta ärtan på en 
långbevuxen gräsmatta, det komiska var att 
se hur alla låg på gräsmattan och letade           
efter vart deras ärta hade tagit vägen. Sedan 
har vi testet med Kodjo i säsong 1 när han   
träffar den isländska brandmannen Trausti 
och Kodjo bryter ihop totalt i skratt.                 
Ett annat test som jag skratta mycket åt var 
när de skulle utomlands med golfbilen och 
testet när de skulle kasta konservburkar till 
varandra och Ankan fick så ont att han 
knappt vågade ta emot dem.  

         Faktaruta:  
Namn: Barbro Karin Viola Westerlund Larsson.  

Smeknamn: Babben.  

Född: 29 oktober 1956, (ålder 64 år).   

Uppvuxen: Gotland.  

Familj: Dotter Sofia Westerlund.   

Bor: Solna i Stockholm.  

Yrke: Komiker, skådespelare och sångerska. 

 

Kan vi förvänta oss fler säsonger av   
programmet? 
- Ja det kan vi. 

Kodjo 
Ankan 

Trausti 
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Favoriträtt? 
- Ja det blir ju revbensspjäll då. Det är      
väldigt gott med revbensspjäll tycker jag. 
Det skulle jag kunna äta ofta men det blir 
inte så ofta för det är lite omständligt att 
laga. 
 
Finns det någon gotländsk mat som du 
tycker extra mycket om? 
- Det finns det absolut, det finns ju något 
som heter Ugnstrull och det är ett slags 
bröd. En brödbulle med inbakat kött i, det 
är ungefär som en kroppkaka fast det är 
bröd runt i stället. Det finns en              
saffranspannkaka som från början är en rätt 
som man gjorde på rester under julen. Man 
tog det man hade över så som risgrynsgröt, 
saffran, några mandlar och lite grädde.   
Sedan så ”mocksade” man ihop det där och 
så fick man en efterrätt av det.  
Det finns en del speciella rätter från         
Gotland, jag är inte jättebra på allting       
gotländskt men vi får inte glömma              
äppelkakan. Det är som en tung     
plumpudding nästan, den görs på       
skorpmjöl och äppelmos och därför blir det 
något som påminner om en stor tung     
pudding som man äter kall. Man gör den i 
en speciell form och jag vet inte vad man 
ska säga om konsistensen, den är nästan 
som om ni tänker er en leverpastej fast   
jättegod. En stor tung kall kaka som är 
ganska fuktig och mustig, man orkar bara 
äta en liten bit åt gången men den är       
jättegod och lite syrlig. 
 
Vem tycker du bäst om att fika med? 
- Jag har massa vänner som inte är kända 
personer som jag tycker om och fika med. 
Om jag ska ta någon lite mer känd så är det 
en föreläsare som heter Klas Hallberg. Han 
är otroligt energisk, glad, klok och väldigt 
reflekterande över saker så jag blir alltid 
lite klokare, lite gladare och lite mer     
peppad varje gång som vi har träffats. 

Alla har någon släng av någon sorts 
funktionsnedsättning som t.ex.  Down 
syndrom, hörselnedsättning, ADHD,             
synskada osv.                                                      
Vad har du för funktionsnedsättning? 
- Om jag har någon funktionsnedsättning så 
skulle jag vilja säga att jag har behovs     
problem. Ibland har jag problem att läsa av 
mina egna behov så jag kan köra alldeles 
för hårt. Jag har ju också vart inne i väggen 
en gång och varit nära igen. Sen har jag ett 
sockerberoende också som jag faktiskt har 
behandlat nu. Jag äter inte socker och gluten 
längre, det är väl fyra år sedan nu och det 
var jättebra att jag slutade med det för jag 
mådde verkligen inte bra av det. 

Vad ser du fram emot att göra när      
Corona-restriktionerna är över? 
- Att få resa utomlands igen. Jag älskar ju 
till tillexempel att åka till Afrika på safari. 
Det har jag gjort tre, fyra gånger. Jag tycker 
också väldigt mycket om att åka till         
Kanarieöarna kring jul och nyår för att få 
lite boost med värme och lite sol mitt i   
vintern. Så jag ser fram emot att kunna röra 
mig lite friare och att mitt jobb kommer 
igång igen. Det är väldigt många i min 
bransch som verkligen har det tufft             
ekonomiskt nu, som kanske inte har någon 
annan utbildning och har svårt att ställa om 
sin verksamhet. Som helt enkelt har dåligt 
med pengar, framförallt om båda jobbar 
med Stand-up, med musikaler eller teater. 

 ”åka till Afrika på safari” 

Intervjun gjord  av: Albert Uhlin & Oskar.Stenberg 
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Minns du alla sakerna på    
bilderna?  
Det finns så många saker som 
glömts bort helt eller som vi 
idag knappt använder längre. 
Vi passar på att minnas        
sakerna som vi glömt att vi 
hade eller sakerna som man 
bara kanske har hört talas 
om.  

Overhead  

Vinylskiva  
SAKER SOM GÅTT 
UR TIDEN  

Arkadspel  

Walkman 
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Hemtelefon/Kobra  

Skrivet av Lagunen.  

 

Telefonkatalog 

Telefonkiosk  

Kontanter 

Telefonsvarare 

Tjock- tv 

Kommer du ihåg alla saker?  
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 Sommarbränder 
Nu under sommaren så har det brunnit          
ordentligt i flera olika länder. I Turkiet och  
USA har det rasat skogsbränder och en av            
anledningarna till bränderna har varit den      
extrema hettan som var under juli månad.  
Även Frankrike och Grekland blev hårt drabbad 
av skogsbränder.              
Människor fick fly 
från sina hem och 
semesterorter fick 
evakueras.                 
Sverige bistod med                
släckningsflygplan 
för att hjälpa till i 
de drabbade                   
länderna. 

 

Nu under sommaren så har det kommit 
många El-scootrar till stan som man kan 

hyra via en app på sin telefon.                       
Det verkar råda lite blandade känslor kring 
dessa El-Scootrar, vissa tycker att de är bra 

och fyller en               
funktion            
medens andra 

tycker att de             
skräpar ner och 
verkar farliga.                     

De verkar dock 
vara här för att 
stanna just nu.   

             Christian Eriksen  
I slutet av den första halvleken under             
fotbolls EM i det nordiska derbyt mellan  
Danmark och Finland föll Danmarks 
stjärna Christian Eriksen plötsligt ihop på 
planen. 
Matchen avbröts och medicinsk personal 
påbörjade hjärt- och lungräddning på                   
29-åringen. Christan hade drabbats av 
hjärtstopp.  

 Regeringskrisen 
Den 15 juni gick vänsterpartiets partiledare ut och 
meddelade att hon och sitt parti inte längre hade 
förtroende för sittande                   
stadsminister och regering.             
Detta resulterade i att Stefan               
Löven fick avgå för att sedan lyckas 
bilda en ny regering och åter                      
tillträda som stadsminister.                       
Det var rörigt under en tid i                  
riksdagen och därmed även för det 
svenska folket.  

SENASTE NYTT 

Coronaråd 
Verksamheter har fått ändrade föreskrifter från den    

1 juli om hur många gäster eller deltagare de kan ta 

emot. Det kan exempelvis röra sig om en konsert 

eller idrottsevenemang. Hur många som kan tas 

emot avgörs av om det är utomhus eller inomhus 

och om det finns anvisade sittplatser eller inte.  

Qr kod till ljudklipp 
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 Översvämningar i Europa  
Under sommaren så har det regnat extremt 
mycket på sina håll och främst i västra 
Europa och det har resulterat i                             
översvämningar.  Minst 190 personer har 
mist sina liv som en följd av den massiva 
nederbörden. Det har också gjort att floder 
svämmat över och byar och städer har fått 
evakueras på grund av översvämningar.                    

Författaren, illustratören och 
skaparen av Alfons Åberg 

böckerna har dött efter en 
längre tids försämrad hälsa. 
Gunilla blev 79 år gammal.  

  Rymdresor 
Nu kan man åka upp till rymden som turist, 
det är miljardären Richard Branson som har 
fått det hela att bli verklighet. Det som krävs 
är att du ska kunna betala en större summa 
pengar, cirka 2,2 miljoner kronor för att 
kunna göra denna turistutflykt.   

Vi har under sommaren vältrat oss i     

olympiska sportgrenar. Det har blivit flera       

medaljer till Sverige. Bland annat silver för 

damerna i de svenska fotbolls och         

handbollslandslagen, Daniel Ståhl tog guld i 

diskus.                   

Sammanlagt blev 

det 9 medaljer 

som Sverige tog 

hem.  

 

   Gunilla Bergström  

Paralympics har invigts i den japanska               
huvudstaden. Kanotisten Helene Ripa &                  

rullstolstennisspelaren Stefan Olsson var den 
svenska truppens fanbärare.  
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Vilket ämne i skolan tyckte du bäst om?   

- Gymnastiken var det som var det bästa. 

Hur var dina föräldrar?                               

- Min mamma var den som var snällast av 

mina föräldrar.  

Varför fick du dölja ditt teaterintresse 

som liten?                                                      

- På den tiden, på 30-40-talet i en liten ort i 

Västergötland var det inte ”fint” att vara 

skådespelerska eller skådespelare. Det var 

inte ett ordentligt arbete. En skådespelerska 

var rättfärdiga och lösaktiga och kunde    

förföra kunder. Pappa hade en lanthandel, 

det gjorde det hela mer problematiskt med 

tanke på kunderna i butiken.  

Om du inte hade blivit skådespelare, vad 

hade du gjort då tror du eller vilket yrke  

tror du att du hade haft?  

- Jag hade nog arbetat med något som hade  

med kläder att göra. Jag lärde mig att sy 

mina egna kläder i en tidig ålder och har   

alltid tyckt om både att sy och att skapa.  

 

Vilken roll anser du är den bästa du  

spelat? 

- Vilken roll jag spelat bäst, det kanske är  

bättre att andra får avgöra det än jag själv.                    

När jag spelade Hedvig i ”Från A till Ö”  

tyckte jag att det var en roll som var   

väldigt omväxlande och kul att göra.  

Birgitta Andersson är nog ett välkänt           
ansikte för många av oss och vi kanske 

förknippar henne med någon av alla            
hennes roller som hon har haft genom 
åren. Hon är en skådespelerska som har 

medverkat i många 
olika teater-                      
föreställningar, 

olika TV-serier och 
långfilmer. Hon är 
bland annat känd 

som 
”Teskedsgumman” 
som var en                

julkalender år 1967 och igen i tv 1973, 
hon spelade Hedvig i serien ”Från A till 
Ö” och Doris i filmerna om Jönssonligan, 
listan kan göras ännu längre. Visste ni att 

hon började sin karriär redan 1951, då 
startade hon teatergruppen Atelieteatern                       
tillsammans med Ann-Marie                     

Gyllenspetz och Dan Sjögren. Alla tre 
hade sökt in till Göteborgs teaters               
elevskola men inte  kommit in istället tog 

de saken i egna händer. Birgitta                      
Anderssons stora genombrott kom i             
början av 1960-talet i Hagge Geigerts 

sommarrevy i Visby och sedan dess har 
hennes karriär bara fortsatt. 

Hur var din barndom?                                 

- Den var tråkig, tack och lov för min         

lillasyster Siv. Hon gjorde den  mycket        

roligare.  

Hur var du i skolan?                                   

- Jag var nog medel tror jag. Jag tyckte om 

att läsa mycket, vilket jag också gjorde.   

 ”Hedvig i ”Från A till Ö” var en 
roll som var väldigt omväxlande 
och kul att göra”. 

Qrkod till ljudklipp 

BIRGITTA ANDERSSON  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ann-Marie_Gyllenspetz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ann-Marie_Gyllenspetz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Sj%C3%B6gren
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Är det något du känner att du skulle 

vilja göra som skådespelerska? 

- Jag känner att jag fått göra allt jag skulle 

vilja göra genom min karriär. 

 

Vilken roll blir du mest förknippad 

med? 

- Om tillexempel Jönssonligan visas på tv  

blir jag mest förknippad med Doris som  

jag spelar i den. Jag brukar oftast bli 

förknippad med den roll jag hade som  

visades senast på tv. 

Reportage: Alexander Björnesjö 

Är det något du ångrar att du gjort?  

- Ja, att jag började röka är något jag ångrar  

idag.  

 

Vem saknar du mest som inte är i livet   

idag?  

- Det är min lillebror som dog i en  

trafikolycka när han bara var 18 år gammal.  

 

Du närmar dig 90 år, hur planerar du att 

fira det?  

- Jag ska sitta ute i det gröna med familjen  

och mina vänner. Vi ska äta en smarrig tårta  

och bara ha det bra. 

           ”Jag brukar oftast bli                     
förknippad med den roll jag hade   
         som visades senast på tv”.  

         Faktaruta:  
 
Namn: Ulla Birgitta Helena Andersson  
Född: 20 apr il 1933.   
Uppvuxen: Halvfara, ligger mellan                 

Mariestad och Götene  

Familj: Har en son, Matti Bye och en           

dotter Hanna Zetterström och flera                    

barnbarn.   

Bor: I Stockholm, Östermalm men har 
även ett sommarhus på Älgö i Stockholms 
skärgård.  
Yrke: Skådespelare.  
Citat: Lever  hon efter  Str indbergs            

delvis: "Stryk över och gå vidare".              

Vad är meningen med att gräva ner sig – 

det förändrar ju ingenting! 

Egenskaper jag sätter mest värde på hos 

människor är snällhet, hjälpsamhet,                  

positivitet och stor nyfikenhet på livet och 

medmänniskor. 

Priser och utmärkelser: 

Gösta Ekmans hederspris - 2 okt 2018. 

1988 och 1992 – Guldmasken 

1997 – Karl Gerhards Hederspris 

1999 – Purjolökspriset 

2005 – Fridolf Rhudin priset 

2011 – Västra Götalandsregionens                      
kulturpris 

2016 – Hedersguldbaggen 

Hur ser du på din familj? 

- Jag har två barn och flera barnbarn. De är  

de bästa som finns och även det roligaste! 

https://www.expressen.se/noje/birgitta-andersson-far-gosta-ekmans-hederspris-pa-barncancergalan-pa-kanal-5/
https://sv.wikipedia.org/wiki/1988
https://sv.wikipedia.org/wiki/1992
https://sv.wikipedia.org/wiki/Guldmasken
https://sv.wikipedia.org/wiki/1997
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Gerhards_Hederspris
https://sv.wikipedia.org/wiki/1999
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Blake_Fun_Club
https://sv.wikipedia.org/wiki/2005
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fridolf_Rhudin
https://sv.wikipedia.org/wiki/2011
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talandsregionens_kulturpris
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talandsregionens_kulturpris
https://sv.wikipedia.org/wiki/2016
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedersguldbaggen
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        ”En sak som du saknar som gått ur tiden?” 

    NUMRETS FRÅGA 

       Bert:  

- Vinylskivor.  

                   Babben Larsson:  
 

- Jag kan nog sakna att de fasta telefonerna är 
påväg att försvinna för de är mycket pålitligare 
än mobiltelefon framför allt när det är               
strömavbrott och sånt. Det är lite farligt att de 
börjar ta bort alla gamla kopparledningar för om 
kriget kommer, om krisen kommer och alla             
mobilmaster slås ut då kan vi inte nå varandra 
längre och det är faktiskt väldigt dåligt. 

   Claes Moser från Antikrundan:  

- Boken!  

           Mariann: 

- Lekarna från min barndom 

och att man lekte mer                   

utomhus då och fick använda 

sig av sin fantasi på ett annat 

sätt än vad man verkar                

behöva idag.  
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         Meriam: 

  - Jag skulle nog ändå säga 

att jag saknar VHS-spelaren.                
    Rickard Svalberg: 

- Vilse i Pannkakan. 

           Andreas Joó: 

- Jag saknar humorn som det 

fanns mer av förut som exempel         

NileCity 105,6.  

            Lars Ericson:               

 - Jag saknar kanske inte en 

sak mer en attityd, att man var 

snällare förr. Människor var 

snällare, det har blivit så rått 

nu.                                                         

  Joakim Bengtsson från Antikrundan:  

- Apelsinmarmelad på tetra från Findus och                 

rengöringsmedlet Vim.  
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Antikrundan kommer att börja sända den 
nya säsongen i januari 2022. Det kommer att 

vara två heltimmesprogram från varje ort 
som Antikrundan besökt under                 
sensommaren. Sammanlagt besöker de sex 

olika orter från Ystad i söder till Luleå i 
norr. De har valt att göra inspelningarna lite 
annorlunda i år på grund av coronaviruset så 

är flera av värderingarna förbokade och de 
kommer att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och släpper in maximalt 

600 personer samtidigt i ett avspärrat       
område utomhus. Max 50 personer kommer 
att vara inomhus, vilket innebär att de flesta 

som besöker Antikrundan kommer att vara 
utomhus under hela sitt besök. Experterna 
från antikrundan kommer även att göra    
besök hemma hos folk där de berättar om 

föremålen och gör värderingar. Det är 19 
olika experter som medverkar i programmet 
och hjälper till att berätta om besökarnas 

föremål och vad de kan vara värda.          
Antikrundan kan 
ses lite som en  

folkfest när de 
gör intåg i      
städerna och det 

dras normalt 
mycket folk till 
de olika                            

inspelnings-
platserna och 
köerna brukar 

ringla sig långa.  

På tal om saker som gått ur tiden så kom 
vi in på Antikrundan, Tv-programmet 

som går på SVT sedan flera år tillbaka 
och är ett antikvitetsprogram. Det är ett       
gammalt program som inte gått ur tiden,            

programmet tillhör genren faktaprogram 
och har i genomsnitt 1,5 miljoner tittare 
vilket är mycket för just den genren.  

Programmet              
sändes första 

gången 1989 och 
då ledde Jesper 
Aspegren        

programmet idag 
är det Anne 
Lundberg        

som är                          
programledare 
och det har hon varit sedan 1999.                                            

De första programmen spelades in i  
Helsingborg och Malmö och det var ett  
samarbete med BBC och experterna som 

medverkade det första året kom både från 
Sverige och England. De värderade också 
föremålen i flera valutor vilket gjorde att 
det upplevdes lite förvirrande. Så året 

därpå var det bara svenska experter och 
värderingarna gjordes bara i kronor och 
så har det fortsatt. I Tv-programmet finns 

det som sagt många olika experter med 
som hjälper till att värdera och berätta om 
olika föremål som besökarna själva tagit 

med sig. Det kan vara alltifrån stora  
möbler, tavlor, smycken till porslin med 
mera. Det finns tre saker som de inte  

värderar och det är frimärken, mynt och                       
musikinstrument. De olika föremålen 
som värderas är just olika och det är 

också deras sakers värden, det kan vara 
föremål som värderas till hundratals               
tusen kronor till föremål som bara har ett 

affektionsvärde för ägarna själva.  

Foto på Jesper Aspegren 

Pernilla Månsson Colt, Knut Knutson & Anne Lundberg.  

ANTIKRUNDAN  
Qrkod till ljudklipp 
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När du tappar bort något med din AirTag, 
så hjälper även andra iPhones och                     
Apple-enheter till med att hitta denna.             
Det är endast du som ägaren till denna som 
kan se exakt var den är. 
Data om var du är sparas aldrig på        
AirTagen. Inte ens Apple kan se var du är. 
AirTag är gjorda för slippa oönskad     
spårning. Allt för att bibehålla din         
personliga integritet.  
En AirTag är väldigt smidig och det är 
även inställningen. Du behöver bara trycka 
en gång för att koppla din AirTag till din 
iPhone. Ge din AirTag ett namn och sätt 
fast den på något som du lätt tappar bort. 
Sen är det klart! 

Brukar du tappa bort saker eller inte  
komma ihåg vart du lagt dina nycklar?             
Då är du inte ensam.  
Vi på Lagunen vill upplysa dig om att det 
finns hjälp att få av olika produkter.                 
Vi har valt att titta lite närmare på en av 
dessa produkter. Man kan köpa en produkt 
från Apple som heter AirTag. Dessa kan 
man köpa i 4-pack för 1100 kr men också 
per styck från 350 kr på apple.com.  
 
Poängen med dessa tags är att du kan lägga 
eller sätta dem på saker som du lätt tappar 
bort. Om din AirTag är nära dig så kan din 
iPhone hitta den med precisionssökning.  
Du ser avståndet till en AirTag och vilket 
håll du ska gå åt, detta tack vare något som   
heter Ultra Wide-band teknologi.                   
Ett exempel kan vara om du har tappat bort 
din väska. Då tar du upp din telefon och 
säger ”Hej Siri, var är min väska?”. Då 
kommer det snart ett ljud från väskan.                
Ju närmare du kommer, desto högre piper 
det, tills du hittar den. Om någon tar din 
väska med din AirTag i, så varnar din               
telefon dig.  
Om du har glömt kvar något längre bort 
hjälper flera andra iPhones till med att hitta 
din AirTag.  
AirTagen skickar ut en säker signal som 
kan upptäckas av enheter i närheten i ”Hitta 
Nätverket”. Dessa enheter berättar för 
iCloud om var en AirTag finns. Denna   
delning av data sker helt anonymt. Sedan 
kan du öppna appen ”Hitta” och se var din 
AirTag finns. Om den är i något som kallas 
för ”Förlorat läge” blir det enklare att hitta 
den. För precis som din iPhone, kan även 
AirTagen bli satt i ”Förlorat läge”. Detta är 
en inställning i ”Hitta” appen. Via 
iCloud.com kan man aktivera denna                  
funktion som därmed låser din iPhone eller 
AirTag helt för obehöriga. 

Reportage av: Freddy  och Albert 

        AIRTAG 

UTVECKLINGSSIDAN  

AirTagen är gjord för att hålla i minst ett år 
med ett standardbatteri som du ska lätt kan 
byta när det är dags att sätta i ett nytt     
batteri. 
Din AirTag är vattentålig så bli inte orolig 
om du tappar den i en vattenpöl eller    
spiller ut ett glas vatten över denna. 
Viktigt att tillägga är att du måste ha en 
iPhone med Siri för att kunna använda 
dessa och du måste även ha de senaste  
uppdateringarna.  
Precisionssökning funkar för iPhone 11, 
iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone 12, 
iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro och iPhone 
12 Pro Max. 

Bild fr. Wikicommons av KKPCW 

Qrkod till ljudklipp 
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PODDRECENSION 

   

Alex Schulmans och Sigge Eklunds 
podcast publiceras en gång i veckan och 
de har hittills spelat in 483 avsnitt.               
Det första avsnittet av deras podcast    
släpptes den 7 juli 2012. De har fått 
flera priser för sin populära podd som 
hade flest lyssnare 2019 av alla poddar i 
Sverige, då var det cirka 500.000              
personer som lyssnade på deras podd 
varje vecka. I podden så är Alex och 
Sigge en sammansvetsad duo som    
pratar om allt mellan himmel och gjord. 
De iscensätter olika scenarion hur de 
ser ut och hur de kan komma att se ut. 
Sigge är den mer filosofiska av dem och 
Alex kompletterar honom men humor 
och andra infallsvinklar.  
Det känns som att de skulle kunna prata 
om allt och alla, att det inte är något 
ämne som de inte skulle kunna våga ta 
upp och ha en samtal kring. De berättar 
om privata händelser ur deras liv men 
också om saker som sker i värden och 
vad deras tankar är kring det. 

De kan använda sig av ord som är lite 

svåra att förstå vad de betyder. De kan 

också prata om ett och samma ämne 

under ganska lång tid så att vi på    

Lagunen upplever att det blir lite    

utdraget och långrandigt. Något gör 

de ändå rätt under deras samtal     

speciellt om man tittar på               

lyssnarstatistiken och att de har hållit 

på under så pass lång tid med   

podcasten. I deras podd gör de reklam 

för olika produkter som de försöker 

sälja in till lyssnarna, denna reklam 

gör de själva eller talar de in själva.  

Både Alex och Sigge har behagliga 

röster att lyssna till, Sigges röst      

speciellt, den är lugnande men inte  

sövande. De upplevs också vara      

vänner på riktigt och att de ha en bra 

kemi dem emellan och har en bredd i 

ämnena som kan vara både        

känslomässiga ämnen till lättsamma 

iakttagelser från tv-program som de 

berör genom deras podd.  

Recension: Redaktion Lagunen  

 Alex och Sigge 

Under 2022 kommer man kunna vara 

med under så kallad ”live-podd” och 

det är en scen-show och biljetter finns 

att köpa på deras hemsida.  

Det samlade betyget från Redaktion 

Lagunen blev 6,5.  

1 är det lägsta och 10 det högsta. 

   ”vänner på riktigt” 

         
Qrkod till ljudklipp 
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 Kräftan fyller en viktig funktion för 
andra arters överlevnad, kräftan är 
nämligen mat åt flera djur så som    
minken, ålen, arborren med flera.   
Kräftornas kost består till största del av 
undervattensväxter vilket gör att de   
bidrar till att hålla vegetationen nere i 
våra sjöar och vattendrag. De är allätare 
och äter därmed även fiskrom, musslor, 
insektslarver med mera. De äter även 
andra kräftor som är mindre eller som 
precis har ömsat skal då de är ett lättare 
byte. Innan vintern kommer försöker 
kräftorna att äta upp sig så att de     
överlever och har energi under den    
kallare perioden i vattnet.   

 

         KRÄFTAN 

När man tänker 
på kräftan så 
kanske man lätt 
förknippar den 
med denna bild 
men vi tänkte     
berätta lite mer 
om detta djur. 

I Sverige har vi två sorters olika          
sötvattenskräftor, den ena är den        
inplanterade Signalkräftan och den 
andra är inhemska Flodkräftan.         
Flodkräftan finns längs                          
norrlandskusten,  upp längs finska viken 
och i södra Sverige. Signalkräftan finner 
du främst söder om Dalälven och fåtal 
platser längre upp norr. Signalkräftan             
importerades från Nordamerika någon 
gång på 1960-talet. Båda kräftarterna är 
mycket lika varandra utseendemässigt, 
Flodkräftan är lite mörkare i färgen. 
Båda arterna kan bli upp till 20        
centimeter långa och lever normalt   
mellan 5-10 år. De lever på grunt vatten 
och gräver hålor under rötter och       
stenar. Honorna bär mellan 200-400 
ägg under hösten som sedan kläcks till 
sommaren och det är direkt små kräftor 
som kommer ur äggen.  
De stannar nära sin mamma till dess att 
de har ömsat skinn två gånger.                
Kräftorna ömsar skal när de växer, när 
de precis har krupit ur sitt skal är det 
mycket tunt men stärks så småningom 
upp men under tiden gäller det att ha ett 
bra gömställe. Det tar olika lång tid för 
kräftan att ömsa skal beroende på hur 
stor kräftan är. 

Flodkräftan har minskat och fortsätter 
att minska till antalet i Sverige och det 
beror på att de drabbats av en sjukdom 
som kallas för kräftpest, en annan orsak 
till att de minskar är att våra sjöar blir 
försurade. Flodkräftan är rödlistad och 
det betyder att den är akut hotad och 
det är viktigt att man tänker på det som 
konsument. De senaste hundra åren har 
Flodkräftan minskat med 97%. Om man 
fiskar kräftor själv är det viktigt att man 
slänger tillbaka de kräftor som är 
mindre än 10 centimeter och då räknar 
man från huvudet till stjärten.  

Skrivet av: Jim Karlsson 

Signalkräfta 

Flodkräfta 
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Tomatsoppa 

Nu är det sensommar eller tidig höst 
då kanske det passar bra med en 
färgsprakande tomatsoppa som man 
blir lite glad av att titta på. Du kanske 
kan använda dig av något som du 
själv har odlat fram under sommaren 
till denna rätt.  

RECEPT 

Stuvade makaroner med stekt 
falukorv 
Något som kan vara så gott men 
samtidigt går det snabbt att tillaga 
är just stuvade makaroner och       
falukorv. Det passar vilken dag i 
veckan som helst och smakar även 
bra att ha i matlådan dagen efter. 
Smaklig spis! 

Ingredienser:  
 

1 klick smör/margarin  
800 gram passerade tomater  
1 deciliter vatten  
2 stycken tärningar grönsaksbuljong   
2, ½ deciliter matlagningsgrädde  
1 kryddmått svartpeppar  

Ingredienser: 
 
1 liter mjölk  
5 deciliter makaroner  
1/2 tesked salt  
550 gram falukorv  
1/2 matsked olja  
150 gram morötter  
150 gram paprika 
 

Gör så här:  
Koka upp mjölken, gärna i en nonstick 
kastrull. 
Tillsätt makaroner och salt.  
Koka under omrörning på svag värme i 
ca 25 minuter tills makaronerna blir 
mjuka. 
Skär korven i skivor och stek dem i   
oljan i en stekpanna. 
Skölj och skär eventuellt upp                     
grönsakerna eller servera dem hela 
Servera korven med makaroner och               
grönsaker. 

Skrivet av: Mikael Larssén 

 

 Gör så här: 
Skala och hacka löken. 
Hetta upp smör i en kastrull och fräs 
löken mjuk utan att den tar färg. 
Tillsätt tomater, vatten, smulad buljong, 
grädde och peppar.  
Låt tomatsoppan koka några minuter. 
Smaka av med socker och toppa med 
persilja. 
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HUMOR 

Skrivet av: Emil Pettersson  

  Qrkod till ljudklipp 

Vad blir man om man äter upp ett elskåp?  

- Proppmätt!  

Lilla Elsa är på bröllop för första gången i sitt liv och frågar sin 
mamma varför bruden är klädd i vitt. 
- Jo, förstår du lilla Elsa, det är för att det är den lyckligaste dagen i 
hennes liv. 
Elsa funderar en stund och säger sedan: 
- Men varför är då brudgummen klädd helt i svart?  

Vad gör du Anton? 

-Jag skriver brev till Lucas. 

-Men du kan väl inte skriva? 

-Nej, men det gör ändå inget,      

för Lucas kan inte läsa..  

- Vad heter du då, min lille gosse,                                                                                          
frågade en gammal dam en liten pojke. 
Pojken sträckte stolt på sig. 
- Jag heter precis som kungen. 
- Carl Gustaf? 
- Nej då, Hans. 
- Men kungen heter väl inte Hans? 
- Jodå, Hans majestät.  

Mormor till det lilla barnbarnet: 

- Vem ska du gifta dig med när du blir stor?                                                                                   

Kanske med Anton, som du brukar leka med på dagis? 

- Neej, protesterar lilla Hanna, då får jag nog aldrig ha min trehjuling ifred.  

- Vad sa de små gröna männen när de 
landade på jorden? 
- Hej, Jordgubbar  

I vilket yrke är man ledig när man är upptagen? 

- Dykare 
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