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Slangbella 
En slangbella eller slangbåge är ett mekaniskt projektilvapen som består 

av en klyka och någon form av elastiskt material, som exempelvis en bit 

gummislang. En slangbella består av en Y-formad ram med gummiband 

fäst i topparna. I gummibandens andra ände sitter en sorts “läderficka”, 

där man håller projektilen. Slangbellan används för att skjuta iväg stenar 

och liknande projektiler. 

I Sverige omfattas slangbellor av förarbeten till knivlagen, där precis-

ionsslangbåge nämns som gatustridsvapen. Detta innebär att det inte 

får överlåtas till personer under 21 år, eller saluhållas. I samma proposition 

nämns även legitima syften för slangbellor, t.ex. att vid fiske slunga ut 

bete. 

Slangbellan görs som vapen ibland av stål och förses med armstöd. Barn 

gör den ibland som leksak av trä och gummiband. Den har använts av 

många som ett jaktvapen att jaga 

fåglar och småvilt med. Slangbellan 

är dock inget tillåtet jaktredskap i 

Sverige. 

En artikel av Antoine Humblot Holm 

Foto av Kemo Tropoja-Papic 

Selma Lagerlöfs torg under förvandling! I tillbakablicken ser vi fiskbutiken 

och i nu-bilden byggs det på sektioner på det nya Kulturhuset, ett hus 

som enligt prognos ska vara klart för inflyttning i april 2019. 

FÖRE EFTER 



Om Tintin 

HergéHergéHergé   

TINTINTINTINTINTIN   
Tintins även-

tyr (franska: Les 

Aventures de Tintin) 

är en tecknad se-

rie bestående av 

tjugo-

fyra seriealbum som 

författades och 

tecknades av 

den belgiske seriesk

aparen Georges 

Remi, 

alias Hergé (initialer

na G R i omvänd 

ordning och uttalat 

på franska). Hjäl-

ten, Tintin, är en ung 

och orädd re-

sande reporter som 

ständigt råkar ut för 

halsbrytande även-

tyr, ofta åtföljd av 

sin trogna 

hund Milou, den 

färgstarke kapten 

Haddock, de klan-

tiga detektiver-

na Dupond och Du-

pont och den egen-

sinnige Professor Kal-

kyl.  

 

Serien började 1929 publiceras som en följetong i den belgiska tid-

ningen Le XXème Siècles barnbilaga. Senare samma år kom den 

första historien – Tintin aux pays des Soviets (svenska: Tintin i Sovjet) ut i 

albumform, och därefter är det främst som en svit seriealbum som se-

rien blivit känd.  

Tintins äventyr är en av de mest kända och spridda europeiska teck-

nade serierna, och seriens popularitet lade grunden till seriealbumets 

framgång som distributionsform. Över 200 miljoner album har sålts på 

50 olika språk. Serieproduktionen avbröts 1983, vid Hergés död. 

Berättelserna spänner över många olika genrer: mustiga sjörövarhisto-

rier, fantasy, politisk thriller, mysterier och science fiction. De tidiga al-

bumen innehåller mycket action och slapstick-humor, medan de se-

nare även blandar in mer sofistikerad humor och politiska kommenta-

rer  

S E L M A  N E W S  

Hergé, egentligen Georges Prosper Remi, född 22 

maj 1907 i Etterbeek i Brysselregionen, Belgien, död 3 

mars 1983 i Bryssel, Belgien, var 

en belgisk serieskapare. Han är främst känd som 

skaparen av den tecknade serien Tintin, men han är 

även upphovsman till serierna Johan, Lotta & 

Jocko (franska Jo, Zette et Jocko) och skämtse-

rien Smecken & Sulan.  

 



Kapten Archibald Haddock är Tintins bäste vän. Han börjar som 

en svag och alkoholiserad sjökapten i Krabban med guld-

klorna (1941), men han växer successivt in i rollen som seriens 

egentliga centralgestalt. Haddocks råa mänskliga sidor kontras-

terar mot Tintins idealistiskt optimistiska sätt. Hans outtömliga för-

råd av invektiv, då något eller någon går honom emot, utnyttjas 

på ett måleriskt vis. Haddock gillar whisky – företrädesvis den 

skotska Loch Lomond – bor sedan äventyret Rackham den Rö-

des skatt på slottet Moulinsart, vilket en gång tillhörde hans anfa-

der Francois Haddoque. 

Trots sitt yrke som sjökapten verkar han inte ha några problem 

med att vistas längre perioder på land. Tvärtom verkar det vara 

en livsstil som han under seriens gång kommer att föredra allt 

mer, och framför allt verkar han uppskatta sitt stillsamma liv på 

Moulinsart. En tänkbar orsak till detta nämns i albumet Det hem-

liga vapnet, där han berättar för Tintin att han inte orkar med fler 

äventyr längre för att han börjar känna sig för gammal. 

En artikel av Antoine Humblot Holm 

   Kapten Haddock 

”den första alohaskjortan” 

 

Tintin (vars namn betyder ungefär “ingenting alls” på franska) baserades till stor del på en av Her-

gés tidigare skapelser, nämligen scouten Totor – lämmelpatrullens oförskräckte ledare. Totors 

äventyr publicerades mellan 1926 och 1929 i den belgiska månadstidningen Le Boy-scout 

Belge (‘Den belgiske pojkscouten’). Hergé, som var anställd på Le XXème Siécle och blivit tillde-

lad huvudansvaret för “Le Petit Vingtième”, fick i uppdrag att göra en uppbygglig serie där Bel-

gien framställdes i positiv dager mellan de äventyr som läsarna krävde. Hergés lösning blev att 

skicka huvudpersonen till olika exotiska platser, och då blev yrket som reporter idealiskt. Trots att 

Tintin nästan alltid är ute på uppdrag, skildras hur han skriver en artikel bara en gång (i Tintin i Sov-

jet).  

 Historien bakom Tintin 

Milou, Tintins vita hund, är Tintins sidekick som lika ofta räddar Tintin 

som han behöver bli räddad. Milou är också väldigt förtjust 

i whisky och passar på att dricka detta när han kan. Han är upp-

kallad efter en ungdomskärlek till Hergé. Milou är en vit strävhårig 

foxterrier, vilket framgår av de intervjuer Hergé senare har lämnat.  

MILOUMILOUMILOU   



Juha:s krönika 
Det sägs att den mer än hundra år gamla Kungälvs kexfabrik ska läggas 

ned,  flyttas till Lettlands huvudstad Riga. Möjlig orsak: Billigare arbetskraft 

där—även Lettland ett låglöneland som Kina också. Om detta är den 

enda anledningen—då några synpunkter och idéer: Då verkar det som 

om de bara tänker rationellt och ekonomiskt—spara pengar genom att ar-

betarna i Lettland ”nöjer sig” med mindre lön än svenskar. Men så mycket 

annat kan detta också betyda: Nostalgi, vemod, en förändring när vi förlo-

rar den ”heliga”, hederliga, berömda, imponerande och historiska kexfa-

briken som många kanske kommer att sakna.  

Göteborg förlorar en dela av sin ”personlighet” och status. Föräldrar får be-

rätta för sina barn att ”här fanns förut en kexfabrik” - men tyvärr inte längre.  

De anställda (som kanske stolta över sitt jobb) förlorar sina jobb—och 

kanske blir arbetslösa. Arbetslösheten i Sverige blir ännu högre.  

Samtidigt som ”bara ännu mer jobb” för de redan arbetsbelastade 

”svältlönearbetarna”. Man kan också säga att vi ifrån Sverige utnyttjar 

dem som är så ”vana vid en låg lön”. Eller, har de fabriksanställda nu blivit 

så ”uttråkade” av det fabriksjobbet att de bönar om nedläggning? Skall 

de även riva denna kexfabrik isåfall? Där även konservatismen bortglömd. 

Dessutom, vad kostar det att bygga en ny kexfabrik i Riga—och alla trans-

porterna av produkterdärifrån dit—för att ej nämna rivningsarbetet?  



En artikel av Juha Väänänen 

Dragandes med de här utgifterna så …. Ändå det motivet/argumentet att 

slippar billigare att ”slippa billigare undan” genom att ”uttnyttja där låglö-

nearbetare” (som ändå går med ekonomisk vinst alltså)? Eller, även om det 

byggs en ny fabrik i Riga, men ändå bevara den i Kungälv. En kompromiss. 

Och låta kextillverkning fortsätta alltefter behov.  

Även Kulturhuset (på Selma Lagerlöfs torg, Hisingen) planerar att rivas efter 

att ett nytt byggts. Om en fabrik nu (ändå) skall nedläggas och rivas. Isåfall, 

vid sista arbetsdag, ha ett sådant ”avtackningsfest” att skjuta fyrverkerier 

inne i fabriken och bränna ner fabriken—om den nu ändå skall rivas. Även 

passa på att göra en katastroffilm (där lokalerna brinner, kollapsar…).  

Efter att fabriksjobbet upphör, så, sedan kan de fabriksanställda får ”andra 

arbetsuppgifter” - riva sin arbetsplats—och när rivningsarbetet är färdigt så 

kanske är de arbetslösa då. Även solceller skulle ge större vinst på ekvator-

länderna där solen skiner mer.  

 

 

 

 



En filmskapares reflektioner 

Jag var inte säker om jag var tillräckligt bra när jag var med i min första produktion för 

13 år sen, sen om vi hoppar några produktioner fram, kommer vi till den period som 

verkligen väckte mitt intresse för film. Våren 2008 deltog jag flitigt i dramalektioner, det 

var inget jag hade svårt för, då jag alltid haft mycket fantasi, men det som fångade 

mitt öga var min förmåga att visualisera och skapa, vilket resulterade till att jag fick 

MVG i drama, kanske inte så konstigt att jag även blev författare.  

Det kommande året var mycket lärorikt, för varje produktion det året vågade jag lite 

mer och mitt engagemang både bakom och framför kameran hade fötts.  

När jag slutade på Burgården visste jag inte om fler möjligheter för att göra film skulle 

presentera sig, de kommande fyra åren fyllde mig med tvivel, men till min förvåning 

stod jag plötsligt mitt i en ny produktion och tack vare min erfarenhet var det inte så 

svårt att komma igång igen.  

Till en början kändes det svårt, det får man väl räkna med, det var ju ett helt nytt team, 

det som kvarstod för mig var att växa som filmskapare och det var precis vad jag 

gjorde, efter tre korta produktioner, höll jag i min första regissörsdebut, de två kom-

mande filmerna jag håller på med nu, har ganska goda chanser att bli de bästa jag 

gjort hittills. 

En artikel av Niklas Lindbeck 



En artikel av Niklas Lindbeck 

Tårtan 

 

Intervju med Pavel från Teater Phantastisk under repetit-

ion av Tårtan 

Jonas: Hur är det att repetera inför premiären? 

Pavel: Ja det känns spännande 

Jonas: Kan du utveckla? 

Pavel: Ja vad ska man säga…det är roligt, det är bra 

att träna.   

Jonas: Vad har varit roligaste med att samarbeta med 

teatern från Malmö? 

Pavel: Ja att lära känna skådespelarna har ju varit in-

tressant 

Jonas: Har du lärt dig något av teatern från Malmö? 

Pavel: Det var en svår fråga, den måste jag fundera på, 

mycket var jag ska stå och sånt 

Jonas: Hur skall ni göra för att det skall bli succé? 

Pavel: Vi får göra vårt bästa! 

Jonas: Hur många föreställningar skall ni göra med tår-

tan? 

Pavel: Jag har det skrivet på en lapp men jag kan det 

inte utantill. 

Jonas: Vad är det roligaste med att vara med i produkt-

ionen tårtan? 

Pavel: Kamratskapen, kompisarna.  

Moomsteatern 

Pavel repeterar 

 

Teater Phantastisk gör för första gången ett unikt och kreativt samarbete med Mooms-

teatern. Moomsteatern i Malmö är en professionell integrerad teater som erbjuder an-

ställning till skådespelare med intellektuell funktionsvariation. Med föreställningen Tår-

tan som praktiskt arbetsredskap delar vi de metoder, redskap och arbetssätt som 

Moomsteatern har utvecklat under de senaste 30 åren. Vi hoppas lägga grunden för 

ett större nationellt nätverk mellan teatrar med skådespelare med intellektuell funkt-

ionsvariation. 

DE TRE SYSKONEN PÅ SVERIGES KNASIGASTE BAGERI ÄR TILLBAKA!  

Tårtan: av Carl Johan De Geer & Håkan Alexandersson, i regi av Per Törnqvist  



 

En av de bästa såporna är Dallas som gick i 357 avsnitt på tv 

mellan åren 1978-1991 på amerikansk tv.  Utomhusscenerna i 

serien spelades in på Ewing ranch i Texas medan inomhussce-

nerna spelades in i Hollywood så det var ett himla pendlande 

mellan Kalifornien och Texas för inspelningsteamet.  

Nästa såpa är Dynastin som handlar om en rik familj som bor i Denver som heter Carring-

tons, handlingen cirkulerar runt Blake Carrington som är en av Amerikas rikaste män. Han 

gifter sig med en yngre kvinna vid namn Crystal Jennings och i början så är inte Blakes 

dotter så förtjust i sin styvmor, men hon accepterar henne efter ett tag. Blake har också 

en homosexuell son, en dag så kommer pojkvännen till sonen på besök och pappa 

Blake får spader och han attackerar den här killen och efter handgemäng så avlider 

pojkvännen. Under rättegången dyker hans före detta hustru upp, från detta avsnitt blev 

Dynastin en av de hetaste såporna i USA.  Serien visades i 220 avsnitt mellan åren 1981-

Falcon Crest handlar om en familj som heter Chan-

ning som äger en vingård med samma namn som 

serien. När en man som heter Chase Gioberti han 

arbetade tidigare som pilot för ett av New Yorks flyg-

platser, efter att han fått höra att hans far har dött 

så reser han tillbaka till familjegården i Tuscanyvalley 

där det uppstår massa drama med hans faster, som 

vill ha bort honom från gården så att hon får Falcon 

Crest för sig själv. Falcon Crest gick i 227 avsnitt mel-

lan 1981-1990 



 

På 90-talet skulle tv-såporna innehålla mer action, man var mycket mer inne på att det 

skulle vara spänning och dramatiska händlelser som till exempel kidnappning och mord. 

Serien Sunset Beach handlar om personer som bor i en påhittad stad, serien spelades in i 

Los Angeles och andra mindre kommuner samt även på dom kända stränderna i LA där 

även Baywatch spelades in.  

Sunset Beach visades i 755 avsnitt mellan 1997–1999-talet, en serie med mycket spänning 

o acition. Serien handlar om dom rika familjerna, det uppstår en del dramatik, intriger 

emellan dom.  

Days of our lives, handlar om fyra familjer som bor i en påhittad stad ”Salem” var av två 

av  familjerna är Brady och Horton familjen som är av en medelmåttig arbetarklass och 

de rika familjerna Keriakes och Dimera som är vänner och fienden. Det uppstår en del 

konflikter mellan familjerna, ex en kvinna blir besatt av en demon, det uppstår en för-

bannelse i stan, ungdomarna kommer till en ö och blir tagna som gisslan av en galning, 

sjukhuspersonal som förväxlar barn och en del otrohetsaffärer och en massa annat. Days 

of our lives, en amerikansk såpopera spelades in i över 13000 avsnitt. Sedan 8 november 

1965. 

En artikel av Kemo Tropoja-Papic 



York 
York är en stad som ligger i norra England i grevskapet North Yorkshire. Staden grunda-

des av romare ungefär 71 efter Kristus då de var på marsch från Lincoln. De gav platsen 

namnet Eboracum dagens York. År 866 anföll vikingarna staden och gav den namnet 

Jorvik. Och under den tid som de var i staden växte den så att den var en bland de 

största städerna på brittiska öarna vid första millennieskiftet e.kr. Ett bra ställe att få in-

formation om detta är Jorvik Viking Centre som berättar om hur de levde där. Staden 

har gett namn till städerna New York och York i Ontario (Kanada). 

Svarta Döden kom till York 1349 och terroriserade staden i ett år. Efter att pesten brutit ut 

1349 skulle den återkomma till staden 1361, 1369, 1375, 1378 och 1390. 

Nästan hela den normandiska eran styrdes York av en sheriff, sheriffen hade sitt säte på 

slottet i staden och hade en skyldighet till staden och dess omgivning samtidigt som han 

var ansvarig för invånarna i staden.  

York Minister som är katedralen i staden är norra Europas största gotiska katedral och 

byggdes under en tid på 250 år (1220 – 1472). Katedralen är så hög så att när jag hade 

varit högst upp och skulle gå ner så fick jag kramp i benen. 

Den gången som jag var i York var det fotbolls – EM och när vi satt inne på en restaurang 

kom det tre stycken bärande på en trafikskylt men när de såg polisen släppte de skylten 

och sprang iväg. Lite senare kom en man gående med sin mobiltelefon men han var så 

full att han missade telefonen när han skulle trycka på knapparna. Det kom också en 

massa finklädda människor som hade varit och tittat på derbyt gående förbi.  

York Minster sett från ovan 



Om man vill se andar och spöken så skall man åka till York för det sägs att det är Eng-

lands mest hemsökta stad. En av platserna som det sägs spöka på är puben The Gol-

den Fleece där en kanadensisk pilot från andra världskriget sägs spöka men när jag var 

där såg jag inga spöken. En annan historia är att när det var pest i York så var det en 

familj där mamman hindrade dottern att gå ut men en dag var dottern tvungen att gå 

och sälja bröd. Senare på kvällen när föräldrarna tittade på henne upptäckte de 

mörka blåsor. Nästa morgon när hon vaknade märkte hon att hon var ensam i huset då 

hade föräldrarna målat ett svart kryss på dörren och åkt iväg ut ur staden och efter det 

har folk sagt att de sett en gråtande flicka i fönstret på huset. I ett hus skulle en rörmo-

kare lägga om en ledning då han helt plötsligt hörde en massa ljud och en massa ro-

merska soldater kom ut ur väggen och gick genom golvet för att sedan försvinna. När 

man senare gjorde en utgrävning i huset hittade man en gammal romersk väg. 

Den 29 april 1942 gjorde tyska Luftwaffe en av de 

värsta bombningarna av York under hela det andra 

världskriget. Bakgrunden var att RAF hade bombat 

Rostock och Lübeck. Orsaken till att York blev bom-

bat sägs vara att Hitler tog upp en guidebok och 

sade att varje historisk plats i England med tre stjär-

nor skulle bli bombat som vedergällning. Tillsam-

mans med London och Edinburgh är York en av de 

finaste städerna i Storbritannien som jag besökt för 

att den är så lugn och har så fina gamla byggna-

der och museer.   
Heinkelplan på väg mot bombräd 

En artikel av Jonas Eriksson 



Nu börjar det närma sig sommarens 

stora sporthöjdpunkt: Fotbolls-VM i 

Ryssland. Turneringen kommer att 

spelas mellan den 14 juni och 15 juli. 

Sverige är med och tävlar i grupp F. 

Men idag ska vi presentera samtliga  

32 deltagande länder som ska tävla 

om den glänsande bucklan.  

Fotbolls VM 2018 i Ryssland 

147 miljoner invånare, huvudstad: Moskva 12 miljoner invånare 

Andra städer: St. Petersburg 5,3 milj, Kaliningrad 448.500, Kazan 1,2 milj, Nizjnij 

Novgorod 1,2 milj, Samara 1,1 milj, Volgograd 1 milj, Saransk 331.600, Rostov-na

-Donu 1,1 milj, Sotji 467.600, Jekaterinburg 1,4 milj, Vladivostok 631.300, Novo-

sibirsk 1,5 milj, Omsk 1,1 milj, Tomsk 586.300, Murmansk 307.200 
Ryssland 

Saudiarabien 

33 miljoner invånare, huvudstad: Riyadh 6,5 miljoner invånare 

Andra städer: Mecka 1,9 milj, Jeddah 3,9 milj, Medina 1,2 milj, Hofuf 1,5 milj, Taif 

1,2 milj, Dammam 1 milj 

Egypten 

96,5 miljoner invånare huvudstad: Kairo 19,5 miljoner invånare 

Andra städer: Alexandria 5,1 milj, Giza 3,6 milj, Shubra El Kheima 1,1 milj, Port 

Said 607.000, Suez 565.000, Luxor 506.000, Aswan 290.000, Hurghada 261.000, 

Sharm El Sheik 73.000, Mansoura 960.000 

Uruguay 

3,5 miljoner invånare, huvudstad: Montevideo 1,7 miljoner invånare 

Andra städer: Salto 105.000, Ciudad de la Costa 95.000, Paysandu 76.000, Las Pi-

edras 71.000, Rivera 64.000, Maldonado 62.000, Mercedes 42.000, Melo 51.000 

GRUPP A 



GRUPP B 

Portugal 

10,5 miljoner invånare, huvudstad: Lissabon 2,2 miljoner invånare 

Andra städer: Porto 240.000, Amadora 175.100, Funchal 112.000, Coimbra 145.000, 

Guimaraes 158.000, Faro 64.500, Sintra 377.800, Queluz 78.200, Odivelas 144.500, 

Rio Tinto 50.700, Vila Nova de Gaia 302.300 

Spanien 

46,5 miljoner invånare, huvudstad Madrid 3,1 miljoner invånare 

Andra städer: Barcelona 1,6 milj, Valencia 780.000, Sevilla 703.000, Zaragoza 

666.000, Malaga 570.000, Murcia 442.500, Palma 401.000, Las Palmas 383.000, 

Bilbao 347.000, Alicante 332.000, Cordoba 328.000, Valladolid 306.000 

Marocko 

34,5 miljoner invånare. huvudstad: Rabat 2,1 miljoner invånare 

Andra städer: Casablanca 3,3 milj, Agadir 422.000, Marrakech 1 milj, Fez 1,1 milj, 

Tanger 950.000, Oujda 500.000, Tetouan 380.000, Kenitra 431.200, Safi 310.000, 

Meknes 635.000 

Iran 

81,2 miljoner invånare, huvudstad: Teheran 8,8 miljoner invånare 

Andra städer: Mashhad 3 milj, Isfahan 2,1 milj, Karaj 1,6 milj, Shiraz 1,8 milj, Tabriz 

1,5 milj, Qom 1,2 milj, Ahwaz 1,1 milj, Kermanshah 950.000, Hamadan 555.000, 

Urmia 740.000, Yazd 530.000, Rasht 680.000 

GRUPP C 

Frankrike 

67,2 miljoner invånare, huvudstad: Paris 12,4 miljoner invånare 

Andra städer: Marseille 1,5 milj, Lyon 2,2 milj, Toulouse 948.000, Nice 345.000, 

Nantes 910.000, Bordeaux 760.000, Montpelier 275.000, Strasbourg 455.000, Lille 

230.000, Rennes 215.000 

Australien 

24,8 miljoner invånare, huvudstad: Canberra 405.000 invånare 

Andra städer: Sydney 5 milj, Melbourne 4,7 milj, Brisbane 2,3 milj, Perth 2 milj, 

Adelaide 1,3 milj, Newcastle 325.000, Gold Coast 640.000, Hobart 222.000 

Peru 

32,5 miljoner invånare, huvudstad: Lima 9,7 miljoner invånare 

Andra städer: Arequipa 990.000, Trujillo 790.000, Chiclayo 524.400, Huancayo 

365.000, Iquitos 437.000, Cuzco 435.100, Chimbote 371.000, Piura 436.000, Puno 

140.800, Sullana 225.500, Pucallpa 211.600, Tacna 293.100 

5,7 miljoner invånare, huvudstad: Köpenhamn 1,5 miljoner invånare 

Andra städer: Århus 330.000, Odense 200.000, Ålborg 210.000, Esbjerg 75.000, Ran-

ders 62.300, Kolding 60.000, Horsens 57.500, Vejle 54.800, Roskilde 50.000, Fredrik-

shamn 25.000, Holbaek 27.000, Skagen 8.200, Helsingör 62.000 



GRUPP E 

GRUPP D 

Argentina 

44 miljoner invånare, huvudstad: Buenos Aires 14,4 miljoner invånare 

Andra städer: Cordoba 1,5 milj, Rosario 1,4 milj, Mendoza 1 milj, Tucuman 868.000, 

La Plata 836.000, Mar del Plata 633.000, Santiago del Estero 406.000, San Juan 

513.000, Santa Fe 530.000, Salta 625.000 

Island 

350.000 invånare, huvudstad: Reykjavik 150.000 invånare 

Andra städer: Kopavogur 35.000, Hafnarfjördur 25.000, Akureyri 19.000, Styk-

kisholmur 1.200, Egilsstadir 2.700, Akranes 7.000, Dalvik 1.400, Vestmannaeyjar 

4.200, Husavik 2.100, Höfn 2.200, Isafjördur 2.500, Saudarkrokur 2.600, Selfoss 

6.900, Keflavik 15.100 

Kroatien 

4,4 miljoner invånare, huvudstad: Zagreb 1,1 miljoner invånare 

Andra städer: Split 178.100, Rijeka 128.600, Osijek 108.000, Zadar 75.000, Pula 

57.400, Slavonski Brod 59.100, Karlovac 55.700, Varazdin 46.900, Sibenik 34.300, 

Dubrovnik 42.600, Vinkovci 35.300, Vukovar 26.400, Sinj 24.800Krk 6.200 

Nigeria 

193,4 miljoner invånare, huvudstad: Abuja 2,4 miljoner invånare 

Andra städer: Lagos 16 milj, Kano 3,3 milj, Ibadan 3 milj, Benin City 1,5 milj, Jos 

874.000, Ilorin 778.000, Kaduna 760.000, Enugu 722.600, Warri 500.000, Calabar 

371.000 Port Harcourt 1 milj, Bauchi 494.000, Abeokuta 451.000 

Brasilien 

Schweiz 

Costa Rica 

Serbien 

208,6 miljoner invånare, huvudstad: Brasilia 2,9 miljoner invånare 

Andra städer: Sao Paulo 12 milj, Rio de Janeiro 12,3 milj, Belo Horizonte 5,1 milj, 

Recife 4 milj, Porto Alegre 3,8 milj, Salvador 3,8 milj, Fortaleza 3,5 milj, Curitiba 

3,3 milj, Goiana 2,3 milj, Belem 2,1 milj, Manaus 2,1 milj, Campinas 2 milj 

8,4 miljoner invånare, huvudstad: Bern 133.100 invånare 

Andra städer: Zürich 405.000, Geneve 200.000, Basel 175.900, Lausanne 137.800, 

Winterthur 110.000, Luzern 82.000, St. Gallen 75.400, Lugano 64.000, Biel 55.000, 

Thun 44.000, Köniz 41.000, La Chaux-de-Fonds 39.000 

4,9 miljoner invånare, huvudstad: San Jose 345.000 invånare 

Andra städer: Limon 55.600, Alajuela 43.000, Heredia 40.800, Liberia 34.400, Pun-

tarenas 32.400, San Vicente 32.000, Barranca 31.300,  Juntas 9.800 

7,1 miljoner invånare, huvudstad: Belgrad 1,6 miljoner invånare 

Andra städer: Novi Sad 277.500, Nis 187.500, Kragujevac 150.800, Subotica 

105.600, Zrenjamin 76.500, Pancevo 76.200, Cacak 73.300, Novi Pazar 66.500, 

Kraljevo 64.100, Smederevo 64.100, Leskovac 60.200, Valjevo 58.900 



GRUPP F 

GRUPP G 

Tyskland 

Mexico 

Sverige 

Sydkorea 

82,8 miljoner invånare, huvudstad: Berlin 3,7 miljoner invånare 

Andra städer: Hamburg 1,7 milj, München 1,4 milj, Köln 1 milj, Frankfurt 732.000, 

Stuttgart 624.000, Düsseldorf 612.700, Dortmund 586.100, Essen 582.600, Leipzig 

560.000, Bremen 557.000, Dresden 543.000, Hannover 532.000, Nürnberg 510.000 

124 miljoner invånare. huvudstad: Mexico City 21,1 miljoner invånare 

Andra städer: Guadalajara 4,8 milj, Monterrey 4,4 milj, Puebla 2,9 milj, Toluca 2,1 

milj, Tijuana 1,8 milj, Leon 1,7 milj, Juarez 1,4 milj, Torreon 1,2 milj, Queretaro 1,2 

milj, Veracruz 900.000, Cancun 745.000, Acapulco 675.000, Merida 1 milj 

10,1 miljoner invånare, huvudstad: Stockholm 1,5 miljoner invånare 

Andra städer: Göteborg 550.000, Malmö 350.000, Uppsala 148.000, Västerås 

116.400, Örebro 114.000, Linköping 108.000, Helsingborg 100.000, Jönköping 

92.000, Norrköping 91.300, Lund 86.800, Umeå 83.000, Gävle 74.000, Södertälje 

69.200, Borås 70.000,  

51,4 miljoner invånare, huvudstad: Seoul 11 miljoner invånare 

Andra städer: Busan 3,4 milj, Incheon 2,9 milj, Daegu 2,4 milj, Daejeon 1,5 milj, 

Gwangju 1,5 milj, Suwon 1,2 milj, Ulsan 1,1 milj, Changwon 1 milj, Goyang 

990.000, Yongin 971.000 

Belgien 

Tunisien 

Panama  

England 

11,4 miljoner invånare, huvudstad: Bryssel 1,4 miljoner invånare 

Andra städer: Antwerpen 520.500, Gent 259.000, Charleroi 201.200, Liege 198.000, 

Brugge 118.000, Anderlecht 118.200, Namur 110.000, Leuven 100.300, Mons 

95.200, Aalst 85.000, Mechelen 85.600 

11,4 miljoner invånare, huvudstad: Tunis 2,2 miljoner invånare 

Andra städer: Sfax 330.400, Sousse 271.400, Kairouan 186.600, Gabes 153.000, Bi-

zerte 143.000, La Soukra 130.000, Aryanah 114.400, Ben Arous 88.300 

4,1 miljoner invånare, huvudstad: Panama City 880.600 invånare 

Andra städer: San Miguelito 293.700, Las Crumbes 32.800, Tocumen 75.000, David 

144.800, La Chorrera 161.400, Pacora 52.500, Arraijan 41.000, Santiago de Vera-

guas 89.000, Chitre 9.100, Penomoné 21.700 

55,2 miljoner invånare, huvudstad: London 14 miljoner invånare 

Andra städer: Birmingham 2,4 milj, Manchester 541.300, Leeds 781.700, Liverpool 

865.000, Sheffield 640.700, Bristol 617.000, Leicester 330.000, Nottingham 

321.500, Kingston upon Hull 573.300, Bradford 528 000 



En artikel av Kim Westman 

 

GRUPP H 

Polen 

Senegal 

Colombia 

Japan 

38,5 miljoner invånare,  huvudstad: Warszawa 1,7 miljoner invånare 

Andra städer: Krakow 762.000, Lodz 700.000, Wroclaw 637.000, Poznan 541.000, 

Gdansk 463.000, Szczecin 405.400, Bydgoszcz 355.000, Lublin 340.700, Katowice 

300.000, Bialystok 296.300, Gdynia 247.300, Czestochowa 227.200  

15,7 miljoner invånare, huvudstad: Dakar 2,4 miljoner invånare 

Andra städer: Thies 252.300, Saint-Louis 176.000, Kaolack 172.300, Ziguinchor 

160.000, Mbake 74.100, Tambacounda 78.800, Pikine 1,1 milj, Touba 529.000 

49,6 miljoner invånare, huvudstad: Bogota 8 miljoner invånare 

Andra städer: Medellin 2,4 milj, Cali 2,3 milj, Barranquila 1,2 milj, Cartagena 

971.000, Cucuta 634.200, Soledad 632.000, Ibague 528.200, Bucaramanga 

521.800, Soacha 516.400, Santa Marta 474.500, Villavicencio 471.000 

127,6 miljoner invånare, huvudstad: Tokyo 13,6 miljoner invånare 

Andra städer: Yokohama 3,7 milj, Osaka 2,6 milj, Nagoya 2,2 milj, Sapporo 1,9 

milj, Kobe 1,5 milj, Kyoto 1,4 milj, Fukuoka 1,4 milj, Kawasaki 1,4 milj, Saitama 1,2 

milj, Hiroshima 1,1 milj, Sendai 1 milj, Kitakyushu 980.000, Chiba 962.100, Sakai 

842.100, Niigata 814.000, Hamamatsu 800.000, Kumamoto 735.000 



Selma Media önskar glad sommar!Selma Media önskar glad sommar!  

Premiärdopp i Sillvik och frisbeegolf i Kärra 



Selma Medias bidrag till Höstrullens affischtävling 2018 

 Höstrullen är en filmfestival som visar filmer i olika format- för alla - men av LSS - och 

särskoleverksamheter. I början av året, inför varje ny upplaga av Höstrullen är det en af-

fischtävling där alla inom gymnasiesärskola och LSS-verksamhet i Västra Götaland är väl-

komna att skicka in kreativa idéer och bilder till kommande Höstrulleaffisch. Vi väntar 

med spänning på om någon av våra bidrag vinner i år... och det får ni svar på i nästa 

nummer av Selma News! 

Bidrag 1 



Bidrag 2 



Selma Media är en daglig verksamhet i Göteborg. 

Vi jobbar med media på olika sätt. Bland annat gör vi fotouppdrag, fil-

mer, bildspel, affischer, skriver artiklar och mycket mer. Kolla gärna in vår  

youtubekanal och läs vår blogg! 

Teckning av S. Manto 

telefon: 031-366 88 80 eller 031-366 90 96 

adress: Selma Lagerlöfs torg 24 

e-post: selmamedia@norrahisingen.goteborg.se 

www.goteborg.se 

www.selmamedia.goteborg.se 

 

 

 

ansvarig utgivare:  

Ulla Sellgren, Norra Hisingen SDF 

 


