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Namnsdagen
I dag har Kristoffer och Chris-
tel namnsdag. I morgon har 
Herbert och Gilbert namnsdag.

Kristoffer kommer från grekis-
kans Christophóros som tol-
kats ”Kristusbärare”, i överförd 
betydelse ”den som bär Kristus 
i sitt hjärta”. Det kom hit under 
1200-talet och har fått ett upp-
sving de senaste årtiondena. 
Omkring 49 500 heter Kristof-
fer, cirka 29 300 kallas så eller 
har det som första förnamn.

Christel är tyskt och en smek-
form av Kristina som betyder ”den kristna”. 
Christel var som populärast under 1950- och 
1960-talen. Cirka 5 300 bär namnet, omkring 
3 200 har det som tilltalsnamn eller första 
förnamn.

Bemärkelsedagen
I dag var förr sista dagen på vintern som 
husägarna var tvungna att hålla gatlyktor 
lysande. I städerna var det länge deras ansvar 
att gatubelysningen lyste, från mörkrets inbrott 
till midnatt, mellan 20 september till 15 mars. 
Vanligen var det rovoljelampor som skingrade 
mörkret, men även talgljus kunde duga.

Det hände då
För 15 år sedan, 1998, blev USA:s president Bill 
Clintons påstådda kvinnoaffärer åter politiskt 
brännstoff. I programmet ”60 Minutes” påstod 
volontärarbetaren Kathleen Willey att hon fem 
år tidigare blivit sexuellt antastad i Vita huset 
av presidenten.

För 60 år sedan, 1953, blev Sveriges Tre kronor 
för första gången världsmästare i ishockey. 
Turneringen i schweiziska Bern var dock en 
aning rumphuggen eftersom varken USA eller 
Kanada var med och Tjeckoslovakien drog sig 
ur. Sovjetunionen deltog för första gången i VM 
året efter.

För 520 år sedan, 1493, anlände Christoffer 
Columbus till den spanska hamnstaden Palos 
med skeppet Pinta efter sin första resa till 
Amerika. I augusti året innan hade han gett sig 
av i fartyget Santa Maria, med Nina och Pinta 
som följefartyg. Men Santa Maria förliste i 
Västindien.

Hört och hänt
Den mördade socialdemo-
kratiske statsministern Olof 
Palme begravdes denna dag 
1986. 100 000-tals män-
niskor kantade sorgetåget 
och representanter från 132 
av världens länder deltog i 
begravningsceremonin. Bland 
talarna märktes Indiens pre-
miärminister Rajiv Gandhi och 
FN:s generalsekreterare Javier 
Pérez de Cuéllar.

På topplistorna
För 20 år sedan, 1993, top-

pades Svensktoppen av låten ”Med dig vill jag 
leva”, med dansbandet Thorleifs.

6...
...personer omkom i en våldsam krock på E4 
strax söder om Härnösand för 45 år sedan, 
1968. Olyckan skedde vid en omkörning.

Födelsedagar
För 32 år sedan, 1981, föddes sångerskan och 
låtskrivaren Veronica Maggio. Hon fick en 
Grammis som Årets nykomling 2007 och förra 
året kunde hon fira med tre Grammisar.

För 70 år sedan, 1943, föddes musikern Sly 
Stone, som Sylvester Stewart. Han var under 
1960-talet med och bildade det amerikanska 
soulfunk-bandet Sly & The Family Stone som 
blev stilbildande. Det stora genombrottet 
kom när bandet spelade på den legendariska 
Woodstockfestivalen.

Namn vi minns
För 20 år sedan, 1993, dog radio- och tv-
legenden Lennart Hyland, 74 år gammal. 1945 
kom han till Sveriges Radio där flera av hans 
program blev klassiker som Stora famnen och 
Karusellen samt hans sportreferat. Mest känd 
är han förstås för sina Hörnor i tv.

I dag fyller artisten Veronica Maggio 32 år. 
Foto: ERIK MÅRTENSSON/SCANPIX

Den 15 mars 1986 begravdes Olof Palme. 
Kortegen med kistan passerade bland an-
nat riksdagshuset, innan jordfästningen på 
Adolf Fredriks kyrkogård.

Foto: M. BRANNÄS/SCANPIX
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Bästa sättet 
att få ett arbete 
att verka svårt  

är att skjuta upp det.
WINSTON CHURCHILL,  

BRITTISK PREMIÄRMINISTER, 1874–1965

Amazonas mitt i Gränna
Ricard Hulteke har tjugo pilgiftsgrodor hemma
GRÄNNA
Hemma hos Ricard Hult-
eke regnar det fem gång-
er om dagen. I huset i 
Gränna bor han tillsam-
mans med familjen, tjugo 
pilgiftsgrodor och hund-
ratusen bananflugor.

– Det är ett supernördigt 
intresse, säger han.
Förra helgen hade Svenska 
Dendrobatidsällskapet (SDS) 
träff i Gränna. Ett 60-tal entu-
siaster handlade grodor och 
redskap.

– Föreningen har funnits  
sedan 1990. I slutet av 2000- 
talet var föreningen på väg att 
lösas upp. Jag hade varit stöd-
medlem länge eftersom jag 
varit intresserad av akvarier 
tidigare. Så jag tog över som 
ordförande, säger Ricard.

TILL VARDAGS ÄR han lärare i 
svenska och religion på Ribba-
skolan i Gränna. Men flera 
timmar i veckan lägger han 
ner på att föda upp bananflu-
gor och se till att grodorna ma-
tas samt har rätt temperatur.

– Jag har installerat ett auto-
matiskt regnskogssystem och 
det är alltid mellan 24-26 gra-
der i mina sju terrarier.

Till skillnad från svenska 
grodor, som lägger ut rom och 
hoppas att något av äggen ska 
överleva, lägger pilgiftsgro-
dorna ner mycket möda på att 
vårda sina ägg.

– Hanen sköter om ägg-
gen. När ynglet kläcks lägger  
honan ett foderägg. När ynglet 
är tillräckligt stort bär hanen 
det till närmaste vattendrag. 
Deras beteende är väldigt  
intressant, berättar Ricard.

Pilgiftsgrodor är små, oftast 
inte över två centimeter, men 
väldigt färgstarka. I fången-
skap är inte grodan giftig. Det 
beror på att pilgiftsgrodor äter 
termiter och myror som är gif-

tiga för att de i sin tur ätit gif-
tiga blad i regnskogen.

– Jag odlar bananflugor 
hemma som jag matar gro-
dorna med. Min fru tycker 
det är mycket bättre än när 
jag hade varaner. Då hade jag  
odlingar med kackerlackor.

HAN ÄR MEDVETEN om att det 
är nördigt intresse. Men fören-
ingen har omkring 130 med-
lemmar i hela landet.

– Vi som håller på med det 
här har ofta varit akvarieen-
tusiaster länge. Det handlar 
om ett stort djur- och växt-
intresse. I terrarierna är det 
vackra orkidéer och ormbur-

kar som samspelar med gro-
dorna.

En pilgiftsgroda kräver en 
hel del pyssel för att må bra. 
Sköts grodorna rätt kan de bli 
uppemot 20 år gamla. 

Det finns en hel del olaglig 
handel med pilgiftsgrodor. När 
SDS handlar med grodor är 
de alltid certifierade, har ID-
handlingar och uppfödarin-
tyg. En pilgiftsgroda kan kosta 
mellan 300 till 3 000 kronor.

– Olaglig handel är något vi 
jobbat mycket mot i fören-
ingen. Framförallt har kun-
skaperna ökat nu. Förr kunde 
man stöta på pilgiftsgrodor 
i vanliga akvarieaffärer där 

de bodde i sandterrarier och 
matades med mjölbaggar. Det 
fungerade inte och många 
grodor dog.

I DAG HAR Ricard 20 pilgrodor 
hemma. Några av arterna hör 
till de mer sällsynta och dyra. 
I helgen sålde han dock den 
första pilgiftsgrodan som han 
skaffade.

– Jag brukar inte döpa mina 
grodor, men den första heter 
Kermit. Nu ska han bo i Solna 
och det är lite jobbigt, säger 
Ricard.

Erik Berger
erik.berger@jonkopingsposten.se

Jag odlar banaflugor 
hemma som jag  
matar grodorna  
med. Min fru tycker 
det är mycket bättre  
än när jag hade  
varaner. Då hade  
jag odlingar med  
kackerlackor.

Ricard Hulteke sköter om sina terrarier. Det gäller att grodorna har rätt temperatur och bra fuktighet. Inne i terrarierna har Ricard planterat orkidéer och tropiska växter. 
När grodorna trivs tillräckligt bra så förökar de sig. Foto: ROBERT ERIKSSON

PROFILEN:  
Ricard Hulteke
ÅLDER: 43 år.
BOR: Gränna.
FAMILJ: Fru, två barn.
YRKE: Lärare i svenska och 

religion på Ribbaskolan.
INTRESSEN: Grodor och vara-

ner. Även ett stort musik-
intresse.

FAVORITDJUR: Varaner.
DRÖMRESA: Australien.

Grodarten Oophaga Pumilio är väldigt liten och grön. Den kostar 
omkring 1 500 kronor.

Dendrobates Tinctorius 
”Alanis” har en blå, svart och 
vit ton.

Bananflugorna odlas i burkar 
med en smet av banan, havre-
gryn och jäst.

Vissa av arterna i familjen 
pilgiftsgrodor är hotade. Här är 
en hane som bär på ett yngel.

Foto: FREDRIK TEGNÉR

Ricard Hulteke, grodsamlare från Gränna, fixar med sin odling av bananflugor. Larverna frodas  
i burkarna och sedan matas grodorna med de flygfärdiga djuren.

FAKTA: Pilgiftsgrodor
I REGNSKOGARNA i Central- och Sydamerika lever pilgifts- 

grodorna. Med sina vackra och färggranna täckningar på  
kroppen varnar den rovdjuren för att angripa – utgången blir 
oftast förödande.

GRODORNAS GIFTIGHET VARIERAR – vissa är inte giftiga 
alls. Den farligaste arten har ett gift som snabbt slår ut det 
centrala nervsystemet och leder till andningsförlamning och 
hjärtstillestånd.

INDIANER I SYDAMERIKA är kända för att använda grodornas 
gift på sina pilar. Djur som skjuts med giftiga pilar dör ofta 
omedelbart. I fångenskap avtar grodornas gift.

 KÄLLA: Allt om vetenskap

Fredrik och Emma 
Widehäll, Taberg,  
fick den 19 december 
en son som heter  
Benjamin.  
Vikt: 3 020 g. Längd:  
48 cm. Syskonen  
heter Gabriel, Joel  
och Lydia. 

Andreas Svensson 
och Jennie Johans-
son, Jönköping, har 
fått en flicka som heter 
Mira. Hon föddes fre-
dagen den 28 decem-
ber 2012. Vikt: 3 410 g. 
Längd: 48 cm. I familjen 
finns även syskonen 
Natalie och Tanya.

BEBISNYTT

Henry Jarlsson, Falkö-
ping, fyller 70 år den 16 
mars. Henry är en känd  
näringslivsprofil i Falköping.  
Sin långa karriär inom  
Kinnarps började Henry 
under sommaren 1959, 16 
år gammal. Han började då 
arbeta heltid inom familje-
företaget. 

1960 gjorde Henry ett 
längre avbrott från familje-
företaget och utbildade sig 
då till ingenjör. 

Under 60-talet fick 

Henry möjlighet att arbeta 
en sommar hos en möbel-
tillverkare i Tyskland. Han 
tog intryck av den ratio-
nella produktionen och 
hur man kan kombinera 
maskiner till långa linjer 
och insåg att Kinnarps har 
mycket att vinna på att ut-
veckla sin tillverknings-
process. 

Henry blir tidigt fängs-
lad av flygning, tog certi-
fikat 1970, köpte eget plan 
och flög till kunder världen 

över som VD.  Posten tog 
han över 1973 efter grun-
daren Jarl Andersson och 
avgick 2011.  Men är fort- 
farande aktiv i företaget.

FÖDELSEDAGAR

Frank Drewes
Oyapock!

Frank Drewes


Frank Drewes



