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  Ledare 

Hej kära läsare, nu var det dags igen, jippi, ett 

nummer till, tro det eller ej men här är det, vi 

har legat i och nu är det upp till dig om du 

tycker om läsningen, vi hoppas du gör det. Da-

gar kommer, dagar går, år läggs till år och vi 

stretar på, ibland är det lite tungrott men vi 

kämpar på, vi är fast beslutna att det ska bli ett 

nummer nu också. Ibland råkar vi på hinder 

men vi ger inte upp för det utan samlar kraft 

och hoppar över och fortsätter lägga områden 

under oss. Vi breddar oss hela tiden och tänjer 

på skrivandets konst allt för att ni läsare inte 

ska tröttna på oss utan fortsätta läsa vår tid-

ning. För utan er vore det hela mycket me-

ningslöst, då skulle vi inte orka fortsätta som 

nu, vårt engagemang får sin inspiration av att 

just du läser våran tidning, du som läser är det 

som bär upp hela våran verksamhet. Så vi 

tackar just dig, du är viktig och vi ser fram 

mot nya inspirerande artiklar som ska bli klara 

för att tillfredsställa ditt läsbegär. 

Thomas Magnusson 
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Tranås E-sport Weekend 

Tranås E-sport Weekend gick av stapeln den 10 februari uppe i Bredstorp idrottshall 

där Tranås United med hjälp av Tranås E-sports förening och alla deras sponsorer att 

anordnade ett av Tranås större lan. Med över 180 deltagare och ca 700 besökare under 

lördagens mässa. Där företag och föreningar visade upp sig. Under hela Lanet så på 

gick det en stor Counter Strike turnering som avslutates med den första deltävlingen i 

den nya  rikstäckande Counter Strike evenemanget.  

Rikard Pettersson 
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Röstskådespelaren Mike Pollock! 

När jag var liten och tittade på tecknat så hade jag inte kunskap om röstskådespelare som jag har idag. 

Röstskådespelare hyllas inte som en skådespelare gör, men jag har märkt att på den senaste tiden har de 

hamnat mer i rampljuset. Det är nog för att dagens vuxna och ungdomar accepterat tecknad film på ett an-

nat sätt än vad man gjorde förr.  

Dubbningen som görs idag har blivit bättre för det finns personer som brinner för sitt jobb och själva växte 

upp med tecknat. Det kan ha varit en av inspirationerna till att de blivit röstskådespelare. De gör inte bara 

röster till tecknat utan också till dator och tv-spel som idag är ett accepterat media.  Jag har ett antal favo-

riter som jag tycker om, men att komma i kontakt med dem för en intervju är inte det lättaste. De är upp-

tagna människor som sagt, som tar sitt jobb på allvar och stolthet.  

Jag har stoltheten att berätta att jag har en röstskådespelare som vän på Facebook, han hade inte något 

emot om jag ställde några frågor till honom! Hans namn är Mike Pollock och jag upptäckte honom genom 

hans jobb som Dr. Eggman i den tecknade tv-serien Sonic X och i tv-spelen som det är basserat på. Ko-

miskt nog gör han rösten också för en kvinnlig karaktär i Sonic X tv-serien, vilket jag inte visste förrän jag 

kollade upp vilka karaktärer han har gjort röster till. 

Mike Pollock föddes 9 Mars, 1965 

Han har gjort röster till 113 olika roller. 

Är den som längst har varit med och fortfa-

rande jobbar som röstskådespelare inom Sonic 

the Hedgeoge serien.  

Det här är en av karaktärerna som Mike Pollock 

gör rösten för. 

Doktor Eggman från Sonic the Hedgehog serien! 
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Jag började intervjun med honom på Facebook med att fråga snällt om han hade lust att svara och 

han sa ja så här är frågorna och svaren! 

Fråga: Vad fick dig att börja som röst skådespelare? 

Svar: Jag växte upp med att älska radio och teater. Röstskådespeleri var den perfekta combinationen av 
båda. 

F: Minns du den första karaktären du gjorde rösten till? 

S: Ett animerat gorilla huvud med liknande röst som skådespelaren Humphrey Bogart, på en buss som 
åkte till zoo. 

F: Har du en favorit karaktär som du har gjort rösten till? 

S: Jag gillar de som får mig att skratta på grund av antingen roliga ord eller skojig röst. 

F: Hur gammal var du när du började som röstskådespelare? 

S: Jag började hålla på med radio i gymnasiet och jag räknar det mesta av mitt radioarbete som röst jobb. 
När jag gjorde gorillan saken var jag ungefär 25 men när jag började på allvar var jag omkring 35. 

F: Har det varit någon roll du har velat ha men inte fått? 

S: Alltid. Jag är ständigt på audition för arbete, och jag vill ha varje roll. Jag får bara bokat endast en liten 
andel, som är typisk för aktörer. 

F: Hur många av serierna och andra arbeten som du har gjort röster till har du sett? 

S: En liten del. Det är upp till mig att räkna ut när det kommer sändas på tv och jag kan inte alltid fånga 
enskilda episoder. Och jag ser sällan reklam om jag inte kan hitta dem på YouTube eller höra dem på ra-
dio. 

F: Om du kunde vara en av karaktärerna du har gjort röst till för en dag, vem skulle det vara? 

S: Ingen. Jag lämnar karaktärerna i skaparnas egna händer. 

F: Har du någon gång hamnat i en konstig/läskig situation med ett möte av ett fan eller fans? 

S: Det var ett fan som ville träffa mig när hon besökte New York, vilket jag var villig att göra på en of-
fentlig plats. Efter att ha köpt henne en kaffe på Starbucks så erbjöd jag henne att gå med mig till lobbyn 
av 4Kids kontorsbyggnad. Jag sa adjö och tog hissen till övervåningen själv. Senare, efter min inspelning 
fick jag veta att hon hade kommit förbi säkerhetsvakten i lobbyn och följt efter mig upp till 4Kids för att 
be om en rundvandring (som de inte ger.) Jag fick en sträng tillsägelse från kontorschefen efter det. 

 

Malin Haglund 

Källa: 

http://www.behindthevoiceactors.com/Mike-Pollock/#poll 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr_Eggman.jpg  

 

http://www.behindthevoiceactors.com/Mike-Pollock/#poll
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dr_Eggman.jpg
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Isadora 

Lite bakgrund 

Företaget bakom make-up märket Isadora är svenska INVIMA AB. Det började 1983. Grundarna var: 

Ingvar Vigstrand och Ingrid Berndtsson. De hade hunnit skaffa sig en erfarenhet inom skönhetsbran-

chen. De marknadsförde make-up märken som importerades från de dominerande skönhetstillverkande 

länderna Frankrike, Italien, USA och Tyskland. Men de kände att det fanns mycket övrigt att önska hos 

de utländska make-up serierna: färgerna, kvaliteten, elegansen och oparfymerade produkter och till sist 

en prisnivå som passar alla människor.  

Lanseringssortimentet 

De allra viktigaste produkterna läppstift, nagellack, mascara, ögonskuggor och rouge landade hos de 

svenska butikerna i november 1983. Första exportland blev Norge 1984 och därefter följde resten av 

Skandinavien. Mängder av länder ville köpa svenska Isadora.  

Isadora har blivit en svensk succé där man kombinerar ett relativt lågt pris med hög kvalité. Ingen par-

fym behöver tillsättas eftersom råvarorna är så fina. Parfym kan göra att man får allergi. Produkterna är 

eleganta och har designade förpackningar som av hygienskäl är förseglade. Sortimentet består av 

många olika färger, trendiga looker och nyheter. Priserna kan hållas på en behagligt attraktiv nivå tack 

vare den effektiva organisationen där man ifrån starten kapat bort fördyrande mellanled. Nästan 30år 

senare är Malmö hjärtat i Invimas verksamhet. Kärnan i Isadora koncept är en komplett mineral linje 

med 100% mineraler och specialprodukter med hög kvalitet, produktsäkerhet och ledande färgsamling-

ar till fördelaktiga priser. 

 

Isadora i världen 

Isadora säljs i utvalda varuhus, högkvalitativa apotek och parfymerier i 40 länder tex Irland, Egypten, 

Grekland och Polen. 
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Smink tips! 

Concealer är en hjälp för dig att dölja mörka ringar under ögonen, minska röda nyanser runt näsving-

arna, dölja finnar eller ljusa upp mörka partier i ansiktet. En concealer kan t.ex. vara i flytande form 

på tub eller i penna, som ett krämigt stick eller kompakt puder. Det finns concealers som t.ex. med 

hjälp av gröna, lila eller gula pigment kan dölja röda eller blåa toner i huden. 

Din concealer ska vara en  ljusare nyans än din hy och något ljusare än din foundation. En mörkare 

concealer kan framhäva problemområdet istället för att dölja det. Concealern ska läggas på efter din 

foundation så att du enklare ser vilket område som behöver förbättras. Den självklara basen är en bra 

ansiktskräm som ska fukta upp huden. 

 

Gör så här: 

Välj en ljusare concealer än din hudton. 

Lägg på rikligt och klappa in men gnugga inte kring ögat  

Lite ljus i ögonvrån ger en piggare blick. 

Lägg precis under ögonbrynet för ett lyft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Rithell 

Källa:  

https://www.flickr.com/photos/earthlydelights/4541063518 

http://www.isadore.com 

https://eleven.se/concealer-g291.html 

https://www.flickr.com/photos/idhren/8577760167 

https://www.flickr.com/photos/earthlydelights/4541063518
http://www.isadore.com
https://eleven.se/concealer-g291.html
https://www.flickr.com/photos/idhren/8577760167
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Kvantfysikens värld 

 

Det osedda, och nästan obegripliga. I vår vardag är det den klas-

siska fysiken som gäller. Tappar du något, så faller det till mar-

ken. Likt Isaac Newtons äpple som enligt historien föll på hans 

huvud, och ledde till upptäckten av gravitationens lagar. 

Vi behöver oftast inte tänka på det mycket mer i vår vardag. 

Men om vi vill så tillhandahåller klassisk fysik alla de verktyg vi 

behöver för att räkna ut hur äpplet faller. Samma matematik som 

tillåter oss att skicka raketer till andra planeter. 

Den klassiska fysiken täcker även områden så som energi, elektricitet, magnetism och temperaturskillna-

der. Men för lite mer avancerade system så har vi Einsteins relativism, då vi även studerar universum vid 

sina extremer, vad som händer vid ljusets hastighet och under väldigt stark gravitation. 

Många gånger har vi sett den klassiska bilden av atomen som ovan, en stor kärna av protoner och neutro-

ner, som cirkuleras av elektroner. Men det är inte alltid vi får en korrekt bild, i verkligheten är kärnan av 

en atom inte mycket större än en sockerbit i jämförelse med ett fotbolls-stadium. Den består på så sätt 

mestadels bara av tomt utrymme.  

I den klassiska fysiken, går allting som ett klockverk, har du alla detaljer, så kan du beräkna både framti-

den så väl som det förflutna. Men det är här i det mindre, som vi går in i kvantfysikens fantastiska och mer 

oberäkneliga värld. 

 

Här är saker inte längre konkreta eller beräkneliga. Utan system som Heisenbergs osäkerhetsprincip och 

Schrödingers katt regerar i en värld av probabilitet och möjligheter. Gränser suddas ut, då partiklar beter 

sig som vågmönster över en vattenyta, och finns på flera platser samtidigt. Något som Einstein inte alls var 

nöjd med, och sa berömt att ”Gud spelar inte tärning med universum”. 

Men trots detta har kvantfysikens experiment vid åtskilliga tillfällen visat hur de kan överskrida all intuitiv 

logik, för att överkomma både tid och rymds gränser. Ett omtalat och banbrytande experiment, så kallat 

quantum entanglement (kvantmekanisk sammanflätning) visar hur två partiklar kan sammanlänkas med 

kvantmekaniska värden. Innan de mäts befinner de sig i obestämda lägen, och kan sedan separeras med ett 

obegränsat avstånd, fast behålla sin sammanflätning. 

Det är när värdet mäts på en av partiklarna, som det har en omedelbar motsatt effekt på den andra, oavsett 

hur långt separerade de må vara. Något som i praktiken borde vara omöjligt, då effektens påverkan av den 

andra partikeln färdas snabbare än ljusets hastighet till den andra. 

Om den här effekten kunde utnyttjas hade den kunnat revolutionera hela den digitala världens kommuni-

kation. Med snabbare informations-överföring utan tidsfördröjning. Men sammanflätningen tillåter oss än 

så länge inte att utnyttja effekten, då värdena på partiklarna än så länge inte går att kontrollera, och överfö-

ringen blir där med oanvändbar. Det finns ingen information, utan bara brus. 
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Om vi återgår till temat av Heisenbergs osäkerhetsprin-

cip, förklarar den hur en partikels position blir allt 

mindre obestämdbar beroende på hur väl du mäter hur 

den rör sig. Det går inte att med exakt noggrannhet 

mäta båda värdena, utan bara en åt gången. Något som 

går att demonstrera genom att skina en laserstråle ge-

nom en tunn springa, för att projicera ljuset mot en bak-

grund. 

Som förväntat får vi en linje projicerad på väggen som 

följer springans orientation, tills springan blir för tunn, 

och vi stöter på osäkerhetsprincipen. Då den tunna 

springan nu med exakthet mäter ljuspartiklarnas posit-

ion när de färdas igenom den, blir rörelsen mer opreci-

serbar, så istället för att projiceringen blir smalare, blir 

den nu vidare i en motsatt riktning än förväntat. 

Ett annat omtalat fenomen så kallat kvantfluktuation vi-

sar även hur man i ett vakuum kan mäta spår av partiklar 

som under ett kort ögonblick skapas ur inget, för att se-

dan försvinna lika snabbt igen. Något som verkar bryta 

mot en av fysikens stora lagar om att energi kan ej skap-

as eller förstöras, bara förändras. 

 

Man brukar påpeka att detta var ett av Einsteins stora 

misstag. Då kvantfysiken visar en slumpartad men meto-

disk osäkerhet, likt att ”gud spelar tärning med univer-

sum.” 

Man kan då fråga sig varför de här effekterna inte finns 

synliga på en större skala med större objekt. Men kvant-

effekter kan generellt bara ske inom mindre isolerade 

kvantmekaniska system på partikel och sub-partikelnivå. 

Där finns än många mysterier att lösa, och oändliga möj-

ligheter. 

Adam Fransson 

Källa: 

http://io9.gizmodo.com/why-cant-einstein-and-quantum-mechanics-get-along-799561829 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-classical-physics-and-quantum-physics 

http://academic.brooklyn.cuny.edu/physics/sobel/Nucphys/atomprop.html 

http://www.iflscience.com/physics/einsteins-spooky-action-distance-confirmed-new-quantum-

experiment/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantfluktuation 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A4kerhetsprincipen 

 

http://quantum.opticsolomouc.org/wp-content/

uploads/2012/12/qolo-slit3.jpg 

 

http://io9.gizmodo.com/why-cant-einstein-and-quantum-mechanics-get-along-799561829
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-classical-physics-and-quantum-physics
http://academic.brooklyn.cuny.edu/physics/sobel/Nucphys/atomprop.html
http://www.iflscience.com/physics/einsteins-spooky-action-distance-confirmed-new-quantum-experiment/
http://www.iflscience.com/physics/einsteins-spooky-action-distance-confirmed-new-quantum-experiment/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantfluktuation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Os%C3%A4kerhetsprincipen
http://quantum.opticsolomouc.org/wp-content/uploads/2012/12/qolo-slit3.jpg
http://quantum.opticsolomouc.org/wp-content/uploads/2012/12/qolo-slit3.jpg
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    Kan jag bry mig? 

Jag vaknar på morgonen och tar mitt kaffe, men är jag verkligen vaken, jag har legat i en 

varm säng när isande vindar viner mot fönstret, men kan jag verkligen förstå, finns det nå-

gon empati i mitt hjärta för hur andra har det. Eller lever jag bara i min egen fullt upptagna 

värld och inte har någon tid eller engagemang att bry mig för hur andra har det. Vem är det 

som går hem hos Herren ? den som slänger mat som blir över eller den som tigger om att 

få äta smulorna som faller från den rikes bord. Jordens resurser skulle räcka åt alla om de 

bara fördelades rättvist, ingen skulle behöva lida brist, alla skulle kunna få det drägligt om 

vi bara hade rätt prioriteringar. Det finns pengar men jag bara undrar vart de tagit vägen, 

att sko sig själv och inte bry sig om att någon annan lider brist tycks visst vara ett faktum. 

Det finns en rättvisa, inget faller bort, allt är uppskrivet och lagrat, vi kanske undrar var 

rättvisan finns för vi kan i stunden inte se den, vi är evighetsvarelser och när vi lämnar 

denna jord kommer livet passera revy och då får vi se om vårt liv håller måttet inför den 

allhärskande Guden. 

 

 Thomas Magnusson 

Bild https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Environment/Selected_picture 

En himmel så blå, en jord så varm, ett hav så skönt och människan kronan på allt. Du 

satte oss att råda, du ville så väl, du lät oss hållas trots att det gick så snett. Du huvudet 

på allt förtörnas och vredgas samtidigt som du vill rädda ditt verk, människan tvivlar 

och undrar ”finnes det någon Gud” samtidigt som du skapare undrar ”finnes det någon 

tro” du har gjort allt, borde inte det vara bevis nog. Att vara ärlig och inte sko sig på 

den fattige, att inte sätta sig själv främst och förtrampa den svage borde vara regel 

nummer ett, du uppmanar oss att bära varandras bördor, finnas till för vår medmänni-

ska och göra vad vi kan för att lindra vår nästas smärta, tänk om alla gjorde så, vilken 

värld vi skulle få. Då skulle vår skapare få lite lugn och ro, slippa tänka ”varför startade 

jag det här” han skulle med glädje och stolthet utropa ”det här är ett verk av mig” men 

vill vi vara skaparen nära, trogen i smått som stort, kunna se helheten istället för egots 

krav på egen lycka först och främst, kunna säga ”här är jag, använd mig” jag vill inte 

gå min egen väg, kunna säga ”Herre jag älskar dig”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Environment/Selected_picture
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    Ditt liv 

Ingen är som du, du är unik, speciell, ditt värde och framtid är något som ligger i skaparens 

intresse, han vill att du ska hitta hem, finna meningen med livet. Du är till för ett syfte, det 

är ingen slump att du är till, du måste bara upplysas, bli medveten av att vid din sida är det 

någon som betraktar, följer med stort intresse och vill inget hellre än att du ska bjuda in 

honom i ditt liv. Skaparen finns här men i en annan dimension, han är lika nära som luften 

du andas och han vill göra dig uppmärksam av att han vill något i ditt liv och framtid, han 

vill att du ska söka hans vägar för de är mycket bättre och gör även att ditt liv bär skörd 

och välsignelse både för dig och människor i din närhet. Du kan vandra på jorden med ett 

högre syfte, vägledd och beskyddad och i övernaturlig auktoritet över de krafter som vill 

bedra, lura och förgöra dig och din väg med Herren. Det finns en ond och god sida både i 

oss och runt omkring oss varken du vill det eller inte, men du kan alltid välja sida, det är du 

som bestämmer, det är du som får skörda det du sår, gott som ont. Skaparen vill ha en nära 

kontakt med dig, en relation, han har gett oss bibeln så att vi ska ha en guide om hur vi 

skall leva och även få kunskap om honom och hans agerande här på jorden. Vi har möjlig-

het att lära känna honom redan här på jorden och bli förberedda för att leva med Herren i 

evighet i en värld som vi inte ens kan föreställa oss men ett vet jag att vi kommer inte 

ångra oss den dag vi kommer dit. 

Thomas Magnusson 

Bild: https://pixabay.com/sv/vi-ses-igen-m%C3%B6te-gl%C3%A4dje-kram-1013658/ 

https://pixabay.com/sv/vi-ses-igen-m%C3%B6te-gl%C3%A4dje-kram-1013658/
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Godis 

Historia  

Ordet godis har sitt ursprung från godsaker. Enligt svenska akademiens ordbok användes ordet så tidigt som 

1887. Godis används även i sammansatta ord som godisgris, lösgodis och lördagsgodis.  

Sverige 

Godistillverkningen i Sverige startade efter att chokladdrycken fått vaksamhet. Under 1600-talet spreds kunskap-

en att förädla socker i Europa och under 1700-talet började apoteken att skapa kandisocker (även kallat brösts-

ocker). De bestod av kristalliserat socker med kryddor. Eftersom socker var dyrt och exklusivt var det främst rika 

som kunde köpa det. Apoteken hade monopol på att tillverka godis ända fram till 1800-talet, då sockerbetspro-

duktionen kom igång och godisfabriker startades. 1872 började Cloetta tillverka chokladkakor och praliner i en 

fabrik. Godistillverkningen blev stor i början av 1900-talet och försäljningen till allmänheten satte igång. I början 

var det främst gräddkola som tillverkades, skumgodis och gelégodis började tillverkas på 1930-talet. Godiset fick 

många olika former som finns kvar än idag som t.ex. geléhallon och sega råttor. Dålig tandhälsa var vanligt på 

1940-talet och efter ett experiment rekommenderades det att man bara åt godis en gång i veckan, man började 

använda begreppet lördagsgodiset. På 1980-talet började man med självplock av lösgodis.  

De största godistillverkarna i Sverige är Marabou och Cloetta.  

Konsumtion 

Godis påträffas ofta vid olika högtider och storhelger som julen och påsken.  

I Sverige äter man 17 kilo godis per person och år detta är mest i världen och dubbelt så mycket som genomsnit-

tet i EU.  

Det finns mycket tillsatser som färgämnen och smakämnen i godis. Man pratar om att man kan bli sockerbero-

ende om man äter mycket godis. 

Exempel på godissorter 

Choklad 

Gelé 

Vingummi 

Kola 

Lakrits 
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Svenskarna äter mest godis i världen 

Svenskar äter 17kg godis per person och år. Det är följden av en godiskonsumtion de senaste 30 åren som har 

lett att svenskar under lång tid har ökat i vikt. Värst är det bland barn.  

Hur kommer det sig att svenskar äter mest godis i världen? Varför pratar ingen om det?  Idag äter vi 50kg 

socker per person och år i Sverige – tre gånger mer än vad WHO rekommenderar och 25% av det sockret 

kommer från godis. Vi tycker att man ska starta en debatt om detta. Det känns som om högtiderna när svenskar 

njuter till överdrift  av godis. Påsk, jul, midsommar och fredags äter man mest godis.  

Trycker du i dig godis och oroar dig för hälsan? Här har du en andledning att bekymra dig. En påse godis på-

verkar klimatet lika mycket som en portion kött, visar en ny studie. 

Tidigare har kött visats som den stora förbrytaren bland livsmedel, men nu visar det sig att godis har betydligt 

större klimatpåverkan än vad man tidigare trott.  

Skumgodis är värst 

Skumgodis och choklad är allra värst. Skumgodis har större klimatpåverkan än gelégodis medan mjölkchoklad 

har 3 gånger så stor klimatpåverkan än mörk choklad. Det är anmärkningsvärt att en påse skumgodis har lika 

stor klimatpåverkan som en portion fläskkött.  

Godisätandet ökar 

Den svenska användningen av godis leder till utsläpp av nästan en halv miljon ton växthusgaser, motsvarande 

0,8% av Sveriges totala utsläpp och ca 2,6% av livsmedelskonsumtionens påverkan i Sverige. Med tanke på att 

godis är tomma kalorier är det en onödig klimatpåverkan. Konsumtionen av godis har dessutom ökat betydligt 

– idag dricker vi 4 gånger så mycket läsk och äter dubbelt så mycket godis som på 60-talet. 

Varför är godis så gott? 

Godis är gott därför att det innehåller saker som våra kroppar gärna vill ha. Socker är en bra form av energi 

och salt behövs för att cellerna ska fungera. Hjärnan ger oss  en mängd dopamin, lyckohormon när vi äter go-

dis som belöning. 

 

Sandra Rithell 

 

Källa:  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Godis  

http://www.dn.se/nyheter/svenskarna-ater-mest-godis-i-varlden/  

http://www.aftonbladet.se/halsa/article12628844.ab  

https://spa.merinfo.se/question/varfor-ar-godis-sa-gott  

https://pixabay.com/sv/konfektyr-godis-mumsa-s%C3%B6t-577762/  

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=20598&picture=&jazyk=SE    

https://sv.wikipedia.org/wiki/Godis
http://www.dn.se/nyheter/svenskarna-ater-mest-godis-i-varlden/
http://www.aftonbladet.se/halsa/article12628844.ab
https://spa.merinfo.se/question/varfor-ar-godis-sa-gott
https://pixabay.com/sv/konfektyr-godis-mumsa-s%C3%B6t-577762/
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=20598&picture=&jazyk=SE
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Kontaktpolitiker 
 
 
Kontaktpolitikernas roll är att fördjupa nämndernas kunskaper om kommunala verksamheter och skapa 
dialog mellan politiker, medborgare och kommunala verksamheter. 

 
Brukarråd Adelövs friskola 
 
Brukarrådet är länken mellan skolans styrelse och brukarna (föräldrar och elever). 
Brukarrådet sammanträder minst två gånger per termin. I brukarrådet behandlas frågor som rör skolans 
verksamhet, innehåll och utveckling. 
Vidare kan frågor från eleverna föras vidare till skolans styrelse. Kontaktpolitikerna informerar om skol-
verksamheten i Tranås kommun. Rektor ger information från skolans styrelsemöten samt om skolans eko-
nomi och budget. 
 
Källa:  
www.gavle.se/kommunens-organisation/kontaktpolitiker/ 
http://adelovsfriskola.se/wordpress/?page_id=1771 
 
 
Elisabeth Andersson är politiskt aktiv som kontaktpolitiker inom Vänstern. Det har hon varit det sista året. 
Och för att få en inblick i vad hon gör som politiker och vad hon gillar rent allmänt, har jag valt att inter-
vjua henne. Så, här kommer den. 

 
Elisabeth Andersson (Vänstern) 
 
Är du politiskt aktiv inom Vänstern? 
Ja, det är jag. 
Hur kommer det sig att du valde att bli politiker?  
Det var mest mina grabbar som var med i ung vänster så jag blev smått intresserad av det. 
Och så är det ju trevligt att träffa annat folk. Jag fick även räkna röster i två val. 
 
Hur länge har du varit aktiv? 
Det sista året. Det fanns stolar i olika nämnder och det fattades folk. Jag testar så får vi se. Och nu har jag 
varit i Socialnämnden i nästan ett år. 
När ni drar upp riktlinjer, är du med och påverkar då? 
Jag försöker. 
Varför just Vänstern? 
Jag tycker Vänstern ligger närmast mina tankar inom politiken. 
Du har barn det vet jag, men har du blivit mormor eller farmor ännu? 
Ja, det har jag. Jag är både farmor och mormor. 
Är du kontakt politiker?  
Ja, det är jag. 
Vad gör du då? 
För Socialpsykiatrin. 
Vad driver dig? 
Jag vill göra samhället bättre, göra skillnad, allra helst för oss med psykisk ohälsa. 
Hur gamla är dina barn? 
Adoptivsonen är nästan 50, (min mans son). Malin 37, Niklas 30 och Fredrik 28 
Finns det något du brinner extra för? 
Människor med psykisk ohälsa och orättvisor i samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gavle.se/kommunens-organisation/kontaktpolitiker/
http://adelovsfriskola.se/wordpress/?page_id=1771
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Vad bör man göra för att bli politiker? 
Jag har blivit påverkad av mina barn, så väcktes intresset. Ju mer insikt i mitt eget liv desto mer vill jag 
hjälpa andra med liknande problem. 
Vad är extra svårt? 
För mig är det politiska språket svårt, men det gäller att fråga när man inte förstår. 
 
På sommaren måste det vara underbart att representera partiet ute på stan, eller vad tycker du? 
Jo, det är roligt att prata med folk fast inte när det regnar. 
 
Är du bra på att skriva eller hålla tal? 
Nej! 
Vad står ditt parti för i huvudsak? 
Rättvisa och medmänsklighet. 
Är du med när något klubbas igenom i stadshuset? 
Jag sitter ju med i socialnämnden, då är jag med och beslutar i vissa frågor. 
Har du bonusbarn? 
Ja, Håkan. 
Bor du på landet eller är du stadsbo? 
Vi bor på landet, nästan i stan. Mölarp mot Pastejköket. 
Vad drömmer du mest om? 
Att det ska gå bra för mina barn och många drömmar har gått i uppfyllelse. 
Och sen önskar jag att Vänstern kommer till makten. 
Är Jorden rund eller platt? 
För mig är den rund. 
Gillar du sommaren mest eller är vintern bäst? 
Sommaren! 
Vad jobbar du som, eller vad har du jobbat som? 
Just nu sjukpensionär. Jag har jobbat med allt möjligt, industri till barnskötare och med äldre. 
Vad gillar du att läsa? 
Kriminalare 
Film, serier? 
Ja, kriminalare – film baserad på verklighet. Dokumentärer och humorprogram. 
Gillar du skogspromenader där du kan få nya idéer? 
Ja, det tycker jag. 
Jag skriver och läser poesi – gör du detsamma? 
Nej inte alls. Jag har en son som gillar sådant. 
Har du något att säga om USAs president; Donald Trump? 
Näe!! 
Har du någon framtidsplan? 
Jag lever i nuet och tänker nu – sen kommer ändå. Ja, jag försöker leva i nuet. 
Vad bör man göra för att få bukt på skjutningarna i storstäderna? 
Människor måste börja prata med varandra och ungdomar måste ha vuxennärhet, de släpps alldeles för 
tidigt. Mer poliser, lite ”Poliskompis”. 
Vad är du mest rädd för? 
Spontant vill jag säga att något otäckt ska hända min familj, men vi tänker inte så mycket på det. Vi sä-
ger att vi älskar varandra. Ett stadigt skämt; Vi ”Tjatar”. 
Vad tror du händer sen, när mänskligheten har förstört planeten? 
Ja du, det vill jag inte tänka på. Vi får försöka att inte göra det. 
 
Tack att du ställde upp på intervju, Elisabeth! 
 
Joakim Becker 
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En bättre plats 

Det var en gång i en annan tid och rum en skön varelse som kallades Linnea, hon var en sådan slags 

varelse som hade som uppgift att sprida ljus och glädje. Hon verkligen älskade livet och ville med 

hela sin varelse dela med sig av hennes inneboende förmåga att få andra att må bra vart hon än gick 

fram. Det räckte med att hon var närvarande så började andra skratta och sjunga, de kunde inte låta 

bli att tycka om och älska allting runt omkring sig, det verkligen sprudlade av livsglädje och harmoni 

i hennes närhet. Linnea älskade och tillbad sin Herre som gett henne livet, hon kunde knappt fatta att 

just hon fick vara med om detta underbara och fantastiska som det innebär att vara till inför sin skap-

are. Hon älskade Herren så mycket, han var den högste och störste, hon bara njöt av att vara på denna 

plats som var ämnad för henne, det fanns ingen sorg och klagan här, varelserna här var beskyddade 

från allt som satte sig upp mot Herrens ordning. Det fanns ingen egoism och självrättfärdighet här 

utan alla bara älskade Herren och varandra och strävade bara efter att alla skulle må bra, fanns det 

bara tillstymmelsen till att någon mådde sämre så sattes alla resurser in genast och alla bjöd på vad 

de hade fått som gåva från Herren. Ingen fick komma utanför, det var jätteviktigt att alla fick vara 

med och känna livets kraft pulsera och vara en del av helheten. Den här platsen var evig, det fanns 

inget slut, det fanns en sådan harmoni och livskvalitet och ordet långtråkigt existerar inte på denna 

plats.           

 

Thomas Magnusson 

Bild: https://pixabay.com/sv/k%C3%A4rlek-hj%C3%A4rta-harmoni-tillgivenhet-1375481/ 

https://pixabay.com/sv/k%C3%A4rlek-hj%C3%A4rta-harmoni-tillgivenhet-1375481/
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     Varför just jag? 

Det är lätt att bli förvirrad om man funderar på livets mysterier, man kan undra vem är jag , vad gör jag 

här, vad är min uppgift, varför sitter jag på ett jordklot som snurrar runt solen, kan det finnas liv någon 

annan stans, frågorna kan hopas och bli fler och fler men har vi några svar. Jag tror det är viktigt att var 

och en söker ärligt och uppriktigt för att komma fram till en tro som håller och bär dig när stormarna drar 

fram. Håller tron under svårigheter och du upptäcker att det finns en osynlig hand som bär dig genom allt 

så kanske du kan ana, förnimma vem skaparen är, kan du slappna av och släppa kontrollen trots att om-

ständigheterna säger någonting annat och låta dig bäras så behöver du inte tvivla, du är i trygga händer, 

du har funnit din tro. Det övernaturliga är inte något konstigt, det är bara det att vi rika länder har kommit 

bort från den enkla rena barnatron som bär över alla hinder och istället ersatt den med förtröstan på det 

materiella, man tror till slut att allting kan köpas för pengar, t.ex. hälsa och välstånd. Men den dag då du 

har levt ditt liv och det är dags att lämna denna jord betyder pengar ingenting, då räknas det bara om du 

har lärt känna din skapare och om du har vandrat med honom. Du kan inte sätta din trygghet i något an-

nat, ingen person, ingenting, det är bara Jesus som kan greppa din hand och dra dig upp ur fördärvet och 

sätta dina fötter på klippan, bara han kan rädda dig. 

 

 

Thomas Magnusson 

Bild: https://pixabay.com/sv/kors-hj%C3%A4rta-ankare-k%C3%A4rlek-hoppas-792538/ 

 

 

https://pixabay.com/sv/kors-hj%C3%A4rta-ankare-k%C3%A4rlek-hoppas-792538/
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Robin Syllner 

Han tar sig fram med envisheten som en god ledsagare. Han är precis som du och jag, men han har en 

sjukdom som gör det svårt för honom att ta sig fram utan hjälpmedel. Han kör bil med händerna istället 

för fötterna. Han har också en speciell cykel och han manövrerar lätt sin fyrhjuling. 

 

Robin är en man i sina bästa år, han har HSP (hereditär spastisk parapares). Trots sjukdomen kämpar han 

på. Varje dag går han en kamp mot den. För att överhuvudtaget kunna röra sig måste Robin träna styrka 

och stretching varje dag. 

Han är en begåvad finsnickare, jag har sett en del av hans möblemang som han yxat själv. 

Han tar dagen som den är och gräver inte ner sig i onödan. När han är på landet tar han sig enkelt dit han 

vill med sin fyrhjuling. Han kör även bil med händerna, inte fötterna. 

Robin och andra ungdomar jobbar med skogsskötsel, finsnickeri, målning och trädgårdsskötsel. Givetvis 

kopplar han av framför Tv:n och ser då helst snickarprogram som: Äntligen hemma och Arga snickaren. 

Robin trivs bäst då det är en varm sommardag, då får han lättare för att gå. Han gör det mesta själv föru-

tom städning och inhandling av mat. Han hänger också en del på sjön. Armbrytning ligger honom varmt 

om hjärtat. Även musik är viktigt, därför har han alltid telefonen med sig. 

I vintras var han på Teneriffa på ett träningsläger om 90 personer med deltagare från Sverige och Norge.  

Jag blev nyfiken på mer så då passade det bra med en intervju. 

 

Här följer en intervju med Robin. 

Hur kom du på att åka och träna på Teneriffa? 
Jag är med i en rehabilitering i Eksjö, dom tipsade mig. 
Var det varmt? 
De första veckorna var det lite svalt. Sista veckan 25-30 grader Celsius. 
Hann du med beachen? 
Nä! 
Var det träning varje dag? 
Japp, fem dar i veckan och ledig på helgerna. 
Åt du gott? 
Ja, kocken är medveten så han lagar lagom mat. Helt okej! 
Vad var det övergripande som du tränade? 
Bålmuskulaturen (Coreträning). 
Fick du någon polare? 
Ja, rätt många, men ingen jag har kontakt med idag. 
Hade du någon med på resan? 
Nej, jag åkte själv. 
Vad var roligast? 
Boxas med en som höll i mitzar. 
Längtade du någon gång hem? 
Ja, efter tre veckor tyckte jag att det räckte, men det är bra rehabilite-
ringsvecka. 
Hur länge höll ett träningspass på? 
Trettio minuter. 

Foto: Rikard Pettersson 
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Hur tidigt steg du upp om morgnarna? 
Halv nio. Men framåt sista veckan gick jag upp tidigare och stavade mig fram på stranden. 
Var det träning direkt efter frukost? 
Ja, det var det. 
Hur många pass om dagen blev det? 
Jag körde i snitt sex pass om dagen. 
Fick du nya tips? 
Ja, balansmässigt och bålmässigt. 
Hur går fotgympa till? 
Att man jobbar med en liten boll. Arbeta med rörlighet av hela foten och stärka upp vristen. 
Pinngympa-vad är det? 
Morgongympan-sitter på en pall och väcker hela kroppen med olika rörelser, klättring mm. 
Hur länge var du där och vad gjorde du på ledig tid? 
I fyra veckor. På ledig tid tränade jag på gym. På kvällen kollade jag på film. 
Hur skiljer sig sjukgymnastik från den träning du kör? 
Hemma: Råstyrka. Sjukgymnastik: Finmotorik så man blir rörligare men ändå stärker du dina muskler. 
Gör det ont när du tränar? 
Ja, när jag kör bålstabilisering. Jag mår gott av det så jag kör på. 
Vad motiverar dig? 
Nu har jag köpt en Kajak och med den är det riktigt fin träning. Jag har mycket motivation, alltid ta 
mig från punkt A till punkt B. Jag är väldigt envis, men allt för att kunna gå. 
Hur går det med armbrytningen? 
Jag är inte med längre, för tufft. Men jag har ju fortfarande tekniken, så om du är sugen så … Haha!! 
Är du vänster eller högerhänt? 
Jag är ju högerhänt, men fick bryta med bägge. Jag hade nog bättre teknik i vänstern. 
Har du tid att snickra något? 
Ett vitrinskåp för tillfället. Det går i perioder. 
Kommer du åka tillbaka till Teneriffa någon mer gång? 
Ja det tror jag. Jag har varit där fyra gånger. Når jag var 22, 25, 29 och 32. 
Vad ser du mest fram emot i dagsläget? 
Jag är rätt sugen på att köpa en vanlig cykel, men vet inte riktigt om jag klarar av det. 
Förstår du vad norrmännen säger? 
Nä, det var skitsvårt att förstå de jag hängde med. Jag frågade om men fattade ändå inte. 
Fanns det utrymme för alla att träna? 
Ja, det gjorde det. 
Har du bättre balans idag än för ett år sedan? 
Det tycker jag. 
När du ramlar, om du gör det, är det då inte ett helsike att ta sig upp igen? 
Jag ramlar i snitt två gånger om dagen så du lär dig falltekniken och hur du går tillväga när du tar dig 
upp. 
Hur ser en dag ut för dig? 
Att jag är glad och lycklig när våren är på väg. Och när värmen kommer då får jag bättre rörlighet. 
Vad har du för mål just nu? 
Att jag ska fortsätta med pilatusbollen och stärka upp balansen ännu mer. Förhoppningsvis kommer 
det underlätta vardagen ännu mer. 
 
Tack för intervjun Robin! 
 
Se gärna filmen om Robin på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-kraPdqeG8s 
 
 
Joakim Becker 

https://www.youtube.com/watch?v=-kraPdqeG8s
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Pepsi 

  
Pepsi-Cola (ofta bara kallad Pepsi), är en kolsyrad läskedryck producerad av Pepsico. Drycken 
tillverkades i USA i början av 1890-talet för att användas mot magsmärtor av apotekaren Caleb 
Bradham. 1898 lanserades produkten som ”Brad”s drink” och 1903 bytte den namn till ”Pepsi-
cola”. Namnet Pepsi kommer från dyspepsi (ett samlingsnamn för olika magbesvär). Den tillver-
kas av kolsyrat vatten, färgämnen (E150), socker, fosforsyra, citronsyra, konserveringsmedel 
(natriumbensoat), och aromämnen. 

 
Under 1960-talet fick man en stor framgång med kampanjen Pepsi Generation som markerade 
Pepsi som de ungas dryck den var också ett steg bort från att i reklamen jämföra sig med Coca-
cola och som ett prisvärdare alternativ. Nu lanserades Pepsi som de ungas val. Pepsi var på god 
väg att gå om huvudkonkurrenten Coca- cola på 1980-talet men ligger nu på en lägre marknads-
andel.  
Under lång tid licenstillverkades Pepsi drycker i Sverige av KF-ägda AB Wårby Bryggerier som 
1989 förvärvades av Spendrups Bryggeri AB som då tog över licensen. Då Pripps/Carlsberg 
Sverige kring år 2000 blev av med sin licens för Coca-Cola köpte Carlsberg Sverige över Pepsi-
licensen.  
I Sverige tillverkas enbart Pepsi, Pepsi Max och Pepsi Next. Men Pepsi har ett stort sortiment.  

Sortiment 

     Pepsi/Pepsi-cola  

     Pepsi Light – Sockerfri variant 

     Pepsi Max – Sockerfri variant 

     Pepsi One – Sockerfri Variant 

     Pepsi Diet – Sockerfri och inga kalorier, lägre koffeininnehåll 

     Pepsi Max Cool Lemon – Sockerfri variant med smak av citron 

     Pepsi Max Chill – Sockerfri variant med smak av äpple 

     Pepsi Max Ginger – Sockerfri variant med smak av ingefära 

     Pepsi vanilla- med smak av vanilj 

     Pepsi Twist- Med smak av citron 

     Pepsi X – Variant med högre koffeininnehåll 

     Pepsi Next – 30 procent mindre socker 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-0qvOztjTAhWB1iwKHUK1DFkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/taralynnder/family/&psig=AFQjCNHE7YkT29WY2TNste77CK3QGZNYBA&ust=1494068905532247
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Historia 

Pepsi introducerades för första gången 1893, som "Brads drink" i USA av Caleb Bradham, som 

gjorde drycken på sitt apotek där den sedan såldes.  

 Drycken döptes till Pepsi Cola 1898 och fick namnet efter matsmältningsenzymet pepsin och kola 

nötter som används i receptet. I det ursprungliga receptet ingår också socker och vanilj. Bradham 

försökt skapa en bubblande dryck som var tilltalande och skulle underlätta matsmältningen och ge 

ökad energi. 

1903 flyttade Bradham tillverkningen till en hyrd lagerlokal och försäljningen ökade. Barney Oldfi-

eld var den första kändisen att godkänna Pepsi-Cola och beskriver drycken som "en översittare 

drink” som är uppfriskande och en fin styrketår före ett lopp. Reklam temat var att drycken var läck-

er och hälsosam. Reklamen användes sedan under de närmaste två decennierna. Den första logoty-

pen fick pepsi  1926 och sedan den ursprungliga utformningen av logotypen 1905.  

1931 under den stora depressionen gick Pepsi-Cola Company i konkurs till stor del på grund av eko-

nomiska förluster genom spekulation på sockerpriser. Pepsi köptes sedan av Charles Guth som var  

ordförande för Loft som tillverkade godis. Under den stora depressionen fick Pepsi popularitet efter 

införandet 1936 av en flaska. Reklamkampanj att få dubbelt så mycket för en nickel.  Kampanjen 

lyckats öka Pepsi status. Från 1936 till 1938 fördubblades Pepsi-Cola sin vinst. 

Vid tre olika tillfällen mellan 1922 och 1933 var Coca-Cola Company erbjudna att köpa Pepsi-Cola 

Company. 

Pepsi-Cola varumärke 

Den ursprungliga stiliserade Pepsi-Cola-logotypen används från 1898 fram till 1905.  

Den fjärde stiliserade Pepsi-Cola-logotypen används från 1940 till 1950. Den användes igen 2014. 

 

 

 

Jonas Jernquist 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pepsi_Cola_logo_1940.svg 

https://www.pinterest.se/pin/547609635920842327/  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pepsi_Cola_logo_1940.svg
https://www.pinterest.se/pin/547609635920842327/
http://logos.wikia.com/wiki/Pepsi
http://logos.wikia.com/wiki/Pepsi
http://logos.wikia.com/wiki/Pepsi
http://logos.wikia.com/wiki/Pepsi
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Till slut lite dikter ur mina böcker, I mitt huvud: och andra dikter(2013). I sällskapsrummet på en psykia-
trisk klinik(2016). 
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Plötsligt händer 
det 
 
Igår föll jag 
från en 
klippa. 
Idag fick jag 
mina  
vingar 

Lien 
 
Jag vet hur 
man undkommer 
döden. 
Man tar lien.  

 
Om jag kunde 
 
Döden lever. 
Om jag kunde 

skulle jag 

döda fanskapet 

 
Så skönt! 
 
Min hjärna 
fick nog. 
Den stack. 
Vad skönt! 
Då kan jag ju 
faktiskt 
fylla huvudet 
med 
  annat. 

 
Väder leken 
 
Vädret håller 

i sig, 

så det inte 

blåser bort 

Joakim Becker 

Bilder: Clipart 
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Schrödingers Katt 

Schrödingers katt är ett väl omtalat och allmänt 

känt tanke-experiment, men det är inte alla som 

går så långt in på djupet för att se den bakomlig-

gande naturen av vad experimentet handlar om. 

Som uppställt i denna demonstration har du en 

försluten container, vari ett radioaktivt ämne har 

placerats med en 50% chans att sönderfalla inom 

en timme. Skulle det radioaktiva ämnet sönder-

falla, så aktiverar det i sin tur en hammare, som faller över en flaska innehållandes ett giftigt ämne. Om kat-

ten står tillräckligt närma så får det då konsekvensen att katten avlider, men resultatet är något vi inte kan ta 

reda på utan att först efter den timman öppna upp den förseglade containern. 

På så vis demonstrerar experimentet ett tillstånd som kallas superposition. Katten är utan våran kunskap och 

möjlighet att avläsa situationen; både död och levande samtidigt, med 50% chans för båda utgångarna. Det 

är först när vi öppnar containern för att se resultatet som situationen blir bestämd och definitiv. En del vill 

påstå att experimentet är flamsigt och inte förankrat i verkligheten, men tjänar syftet som en demonstration 

för att beskriva kvantmekaniska funktioner och händelser. Då främst avsett för kvantfysik, men med kopp-

lingar till matematik och andra områden. För att beräkna ekvationer eller problem beroende av ett flertal va-

riabler. 

Ett annat område där vi kan se superposition är i partiklars beteende, där vi bland annat ser till elektronen. 

En elektron snarare än en fast punkt inom vågpartikel-dualitetens lära ses mer som ett fält, eller en våg av 

probabilitet. Partikeln kan röra sig fritt och befinna sig på flera platser samtidigt, tills en bestämd position 

mäts, och orsakar en vågformskollaps. Den behåller sig så vidare dynamisk så länge den har den relativa fri-

heten till att vara det. 

En annan hypotes så kallad ’många världar interpretationen’ vill snarare påvisa att vågformskollapser inte 

existerar, och istället för att ett objektivt resultat blir beslutat utifrån alla möjligheter, så sker alla samtidigt i 

förgrenande och parallella världar. Det kan på så sätt finnas ett stort antal om inte oändligt många alternativa 

universum där alla olika händelser har en möjlighet att ske.  

Denna superposition ställer även till med bekymmer inom teknologiska områden, i hantering av snabbare 

och bättre datorer. Men i ett försök att ta vara på den mystiska naturen av partiklarna och vända det till en 

positiv effekt, har det även på senare år lett till framsteg i testandet av så kallade kvantdatorer. Som istället 

för den digitala 0 eller 1 begränsningen i sina kalkyleringar är båda samtidigt och befinner sig i superposit-

ion. Det gör inte datorn bättre inom de flesta områden, men leder till att den med vissa problem är ca 35 000 

gånger snabbare. 

Adam Fransson 

Källa: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_katt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerekvationen      

https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_katt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerekvationen
https://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation
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Original berättelserna del 3! 

Nu är vi på den tredje delen. Jag hade lite svårt att välja vilken saga jag skulle skriva om den här gången. 

Därför gjorde jag i ordning några lappar. Jag skrev ner namnen på några sagor och helt enkelt gjorde det 

till en lottdragning. Den vinnande sagan som blev dragen var Djungelboken, det är lite ironiskt med tan-

ken på att en ny version av den nyligen kommit ut. Dessutom har jag fått reda på mer information om för-

fattaren den här gången, så det blir skrivet på ett litet annorlunda sätt än vanligt, men jag hoppas ni som 

läser det fortfarande kommer att tycka om det. 

Djungelboken är en samling med sagor skrivna av en engelsk författare vid namn Rudyard Kipling. Berät-

telserna är en fabel där han använde djur till att ge moraliska lärdomar. Kipling föddes i Indien och till-

bringade sina första sex år där innan han flyttade till England. Efter ungefär tio år, så återvände han till 

Indien och bodde där i sex och ett halvt år. Därefter bodde han i USA. 

Kipling byggde ett hus och döpte det till Naulakha efter en bok han skrev med sin bror och gode vän 

Wolcott Balestier. Han skrev berättelserna för sin dotter Josephine, som dog av lunginflammation när hon 

var sex år gammal 1899. Omkring åren 1893-1894 blev Djungelboken med andra berättelser först publice-

rade i tidningar som innehöll bilder. Några av bilderna var gjorda av John Lockwood Kipling som var far 

till Rudyard Kipling.  

Djungelboken är uppdelad med en egen berättelse för varje kapitel. Varje berättelse följs av en dikt. Den 

första boken innehöll sju berättelser och uppföljaren Djungelboken två som kom 1895 innehöll ytterligare 

fem berättelser om Mowgli. Varje berättelse hade en lärdom att lära sig av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produktionen av Disneys tecknade film Djungelboken! 

Den animerade versionen släpptes 1967 och regisserades av Wolfgang 

Reitherman. Det var den sista filmen som produceras av Walt Disney, 

som dog under produktionen. Den tidigare versionen av manuset och 

musiken följde Rudyard Kipling roman mer närmare. En mer dramatisk, 

mörk och olycksbådande ton som Disney inte ville ha i sin familjefilm. 

Detta ledde till att manusförfattaren Bill Peet och kompositören Terry 

Gilkyson blev utbytta. 

Det bestämdes att berättelsen skulle vara enklare, eftersom romanen är 

mycket episodisk, och Mowgli går fram och tillbaka mellan djungeln 

och människobyn. Därför bestämdes det att Mowgli skulle återvända till 

människobyn i slutet av filmen. Två karaktärer lades till som inte var 

med i boken. Människoflickan som Mowgli blir kär i för att ge Mowgli en 

bra anledning till varför han skulle lämna djungeln och Louie kungen över aporna.  

Louie var en mindre komisk karaktär som försökte förslava Mowgli för att lära honom att göra upp eld. Dis-

ney var inte nöjd med hur den delen gick och tyckte det var för mörkt för en familjefilm, men manusförfatta-

ren Bill Peet vägrade att ändra manuset så det slutade med att han lämnade Disney studion i januari 1964. 

Disney gav Larry Clemmons jobbet som den nya manusförfattaren och gav Clemmons en kopia av boken, 

och sa det första jag vill att du ska göra är inte att läsa den. Clemmons tittade ändå i boken och tyckte det var 

för osammanhängande och behövde ändras för att det skulle funka som ett filmmanus. Larry Clemmons 

hade tänkt att det skulle börja mitt i en actionscen med några tillbakablickar efteråt, men det blev ändrat för 

att fokusera på att göra handlingen mer rak. Mycket av Bill Peets idéer togs bort men personligheterna på 

karaktärerna behölls. Det var för att Disney ville ha det simpelt och att karaktärerna skulle driva storyn.  

Disney tog en aktiv roll på mötena och agerade de olika rollerna för att experimentera med känslorna hos de 

olika karaktärerna. Detta bidrog till att en del av skämten kom till liksom de mer känslomässiga delarna i 

filmen. Animerarna som ritade alla scener satt sedan och diskuterade hur de skulle gå till väga när de skulle 

animera scenerna.  
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    Lite extra fakta! 

 

 David Bailey var den som ursprungligen gjorde rösten för Mowgli, men hans röst ändra-
des under produktionen. Regissören Wolfgang Reitherman son Bruce som nyligen hade 
gjort rösten för Christopher Robin i Nalle Pu fick då ta över rollen som Mowgli.  

 

 Barnskådespelerska Darlene Carr gjorde rösten för människoflickan efter att kompositörer 

Sherman Brothers hade hört henne när hon gick runt och sjöng i studion. 

 

 Det var tänkt att Phil Harris skulle göra rollen som Kung Louie men Harris improviserade 

det mesta av sitt manuskript eftersom han ansåg att det inte kändes narturlig. Jimmy John-

son VD på Disney Records föreslog Louis Prima istället. 

 

 Verna Felton gjorde rösten till hustrun till den indiska elefanten Överste Hathi och var 

hennes sista film hon medverkade i innan hon dog. 

 

 Gamarna som var i boken var bistra och onda karaktärer men gjordes om till att likna ban-

det The Beatles. Det var tänkt att bandmedlemmarna själva skulle göra rösterna och 

sjunga låten ”Du ska vänner ha” men Beatles medlemen John Lennon vägrade jobba på 

animerad film så idén kastades. En närsynt noshörning vid namn Rocky var med i de ti-

diga scenerna och var vän med gamarna men Disney tyckte filmen hade redan mycket 

action med apor och gamar så den karaktären blev borttagen från filmen. 

 

        Malin Haglund 

                Källa:  

 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jungle_Book_(1967_film) 

        https://www.flickr.com/photos/evarinaldiphotography/25546188073 

          https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Walt_disney_portrait_right.jpg 

         https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudyard_Kipling_(portrait).jpg 
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Maträtter som jag aldrig vill testa! 

 

Vi alla har något vi inte tycker om att äta men kanske gör det ändå för att man inte vill vara otrevlig när nå-

gon har tagit tiden till att laga till det för dig. Men här kommer en 

lista på några som jag aldrig vill äta även om jag skulle bli bjuden 

på det. Så är du en som är känslig eller sitter och äter något när du 

läser det här, så råder jag dig att gå till nästa artikel. 

1. Casu marzu. 

      Gillar du ost? Casu mazu är en ost från Sardinien, Italien. 

Namnet Casu mazu betyder "rutten ost" på sardiska. An-

ledningen till det är för att när osten tillverkas så använder 

man larver från en insekt som heter ostflugan. När man ska 

äta osten så lever larverna fortfarande för att sardisker anser att 

det är farligt att äta osten när larverna är döda. 

 

2. Balot. 

      Att äta ägg är ju normalt att göra men vad som gör Balot till en spe-

ciell rätt är att när man äter det så är det ett antal gammalt ägg där 

ankfostret har utvecklas i. Den är mest känd i Kina men äts också i 

andra länder. 

 

3. San-nakji. 

      Jag har ätit friterad bläckfisk men San-nakji är en Koreansk 

maträtt som består av rå fisk men vad som är huvud rätten är 

bläckfisken som serveras fortfarande sprattlande på din tallrik.  

 

Det finns flera maträtter som jag inte vill äta men det kan du själv 

kolla upp om du är intresserad och inte så känslig för sådant här. 

Malin Haglund 

 

Källa: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Casu_marzu 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Balot 
https://en.wikipedia.org/wiki/San-nakji 
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Glassprovning 2017 

 
 

 

Redaktionen tar nu semester och önskar alla en mycket angenäm sommar. Ät mycket glass. Det 
ska vi göra. Vi har gjort det lite lättare för er att välja bland alla så vi testade fem olika glassar och 
ovan ser ni resultatet av testet. 
Kina Wafer var den för året som gick hem hos alla medan Daim lakrits och Minions Gelato un-
derskattades rejält. 
 
Joakim Becker 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Glass Omdöme 

Triumfs glass: Frozen 17 poäng 

                        Kina Wafer 24 poäng 

GB glass: Daim lakrits 14 poäng 

                 Minions Gelato 14 poäng 

                 Magnum double 23 poäng 

Trevlig sommar! 

Bild: Clipart 


