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 VÄLKOMMEN TILL SOLSIDAN... 

Sommaren kom tidigt i år. Det var nog 
ingen som var beredd på det men vi 
får passa på att ta vara på det.  
Drick mycket vatten och sitt i skugga 
så att du inte bränner dig i solen.  
Nu när våran tidning är digital är det 
kanske inte så lätt att sätta sig ute 
med den i handen. Men du är välkom-

men att skriva ut en kopia av tidning-
en så att du lätt kan ta med dig den ut 
och njuta av vädret eller om det är en 
dålig dag då har du något att göra en 
stund. 

Malin Haglund 
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Den Svenska Välfärden 

Starman: På väg mot Mars 

Min förbannelse  med 
fetma! 
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Intervju med Vårt 
Bageri 

Vad är en konstnär? 

Korsord 

Kommer framtidenshotell att vara så 
här? 

Vasa skeppet 

Delfiner 

Ansvarig utgivare: 
John Persson-Liljenberg    mediagruppen@tranas.se  

Intervju med Daniel ”Vår Butik” 
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Har du funderat på varför vi 

är prioriterade och har för-

måner som många runt om i 

världen bara drömmer om. 

Med vilken rätt har vi när vi 

ser ner på människor som ris-

kerar allt för att ta sig hit bara 

för att de vill få sjukvård och 

äta sig mätta, leva ett liv som 

vi själva tar för givet. Man kan 

fråga sig om människor är 

lika mycket värda eller påstår 

vi det bara för att ha en snygg 

fasad som vi vill glänsa i. Vad 

kan vi göra för att bidra till en 

bättre värld för visst måste vi 

tänka oss bortom vår egen 

inrutade bekvämliga värld 

och våga offra och satsa av 

våra egna resurser för att om 

möjligt leva upp till den vi vill 

att andra ska se oss vara. 

Många barn som lever på ga-

tan delar det lilla de kan få 

tag på med djuren om då du 

slänger brödet för att det inte 

är dagsfärskt kanske du måste 

ta dig en funderare på vad du 

håller på med. Bibeln varnar 

för just detta, om du får ut av 

allt det goda i det här livet 

och inte tänker på din nästa 

som får äta smulorna från ditt 

bord så kan det bli omvänt på 

andra sidan, då kommer du 

tigga och be om hjälp men 

ingen få, detta är en varning. 

Vi har mycket att lära oss om 

bibeln för den vill guida och 

lära oss så vi kan leva på ett 

rätt sätt och bestå provet den 

dag vi får redovisa vårt liv. 

Det är för att hjälpa, inte 

stjälpa som jag skriver det 

här, Gud är allt igenom god 

och vill bara vårt bästa, orätt-

visorna i den här världen är ju 

ofta något som vi inte kan på-

verka. Det är inte vårt fel men 

västvärldens livsform påver-

kar hela jorden, den fattiga 

världen lider av naturföränd-

ringar som vi i väst ligger 

bakom genom vår oproport-

ionerliga livsform som är or-

saken till detta. Vi måste 

tänka till så att var och en bi-

drar med det vi kan, alla kan 

göra något, är du fattig och 

ger lite så kan det vara stort i 

Guds ögon. Han ser till dig 

som person och kräver inte 

något som du inte kan göra, 

han älskar dig och vill leda 

dig på jordevandringen så att 

det blir till det bästa både för 

dig och resten av mänsklig-

heten. 

Text: Thomas Magnusson 

Den svenska välfärden 
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Delf iner  
Delfiner är en form av vatten-

levande däggdjur som finns i 

alla världens hav. Känneteck-

en för delfinen är att den kan 

bil mellan en och fyra meter 

lång, med undantag för 

späckhuggaren som kan bli 

upp till åtta meter lång. En 

delfin kan dyka ner till 300 

meters djup och vara under 

vattnet i ca 15 min, men van-

ligtvis stannar delfinen bara 

ett par minuter med dom sö-

ker efter föda.  

Delfiner är kända för sin flexi-

bilitet och sitt lekfulla bett-

ende, som gör dom till några 

av de mest populära djuren i 

världen. Delfiner lever i soci-

ala grupper som kan bestå allt 

ifrån fem till flera hundra del-

finer. Delfiner parar sig under 

hela året, dräktighetstiden är 

9-17 månader beroende på art. 

En nyfödd delfin diar i 11 må-

nader och upp till 2 år och bor 

med sin mamma till den är 3-

8 år gammal. Delfiner är i 

ordningen valar som omfattar 

nästan 40 olika arter och upp-

delat i 17 släkten.  

Delfiner är helt anpassade till 

ett liv i havet, deras viktigaste 

rörelseorgan är stjärtfenan 

som är helt uppbygg av brosk 

och muskler. Delfiner har små 

och spetsiga tänder men tug-

gar inte sitt byte utan sväljer 

fisken helt. 

 Anders Johansson 

 

Källa: www.wwf.se/wwfs-

arbete/arter/1125712-delfin 

www.bilderochfakta.se/djur/

delfiner  

www.123fakta.com/se/fakta-

om-delfiner 

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

Fil:Kolm%C3%

A5rden_delfin.JPG 

Sida 4 



Efter att ha lämnat atmo-

sfären och panelerna öpp-

nats färdas ”Starman” nu 

mot mars, spelande David 

Bowie’s berömda låt Space 

Oddity på full volym. 

 

Det var den 6:e februari som 

tusentals åskådare såg på 

och hyllade den lyckade  

uppskjutningen av ”Falcon 9: 

Heavy”, till en kostnad av 90 

miljoner amerikanska dollar. 

Det senaste och kraftfullaste 

inom rymdteknologi med en 

drivkraft på cirka 7600 kilo-

newton och en passande 

högteknologisk last. 

För uppvisningen stod det 

amerikanska och privatägda 

företaget SpaceX  som grun-

dats och även leds av entre-

prenören Elon Musk sedan 

2002. Samma man som även 

driver el-bilsföretaget Tesla. 

Ombord på raketen fanns en 

nyutvecklad sportbil, en så 

kallad Tesla Roadster, känd 

för sin rekordsnabba accele-

ration i kombination med 

miljövänlighet till ett värde 

av 1,7 miljoner kronor. 

 

Ombord  besättningen, en 

docka som fick namnet Star-

man. Enligt Elons planer ska 

bilen färdas mot mars för att 

hamna i planetens omlopps-

bana. Men uppges ha missat 

sitt mål och ligger numera i 

omloppsbana kring solen. 

Starman 

Starman: På väg mot Mars 

Det var få som vågade tro på SpaceX, trots Elon Musk’s tidigare framgångar med Paypal och 

Tesla. Statliga verksamheter dominerar rymdfärden. Men efter många tester ser detta ut att 

förändras, då SpaceX har utvecklat kraftigare raketer som kan landa säkert och återanvändas. 

SpaceX Innovativa genombrott 

S T A R T  

U P P S K J U T N I N G  

M A X - Q  

B O O S T E R  S E P A R A T I O N  

H U V U D M O T O R  S E P A R A T I O N  

K Å P A  S E P A R E R A S  

B O O S T E R  L A N D A R  

S T E G  2  A V S T Ä N G N I N G  

K Ä R N A N  L A N D A R  

START:  förbereder för start och raketens 

interna dator tar över styrning. 

MAX-Q:  maximala luftmot-

ståndet under färd. 

SEPARATION:  delar separeras för att låta 

nästa stegs motor ta över. De styrs sedan av fenor 

för att vända och landa säkert med resterande bränsle. 

KÅPA:  luftmotstånds-kåpan separeras. 
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Min förbannelse med fetma!  

Det har blivit alltmer vanligt med övervikt i samhället. USA är inte 

längre störst på listan utan det börjar bli mer och mer överallt. Även vi i 

Sverige har blivit flera med övervikt. Jag kan säga med en viss erfaren-

het att det inte är bra att vara så överviktig att du till slut inte kan gå. 

Jag har haft turen att inse hur långt min övervikt hade kommit och inse 

vart jag var på väg innan det skulle bli försent. Jag har tagit återgärder 

för att gå ner i vikt. Jag började i början av sommaren 2017 att ändra 

mina matvanor. Det är inte det lättaste att göra men när man har nått en 

vikt på 102 kilo så tror jag att du förstår varför jag tillslut tog det beslutet 

och jag insåg då att jag inte längre kunde vara ignorant till min kropp 

längre. 

Det blev svårare att orka gå och andra aktiviteter som jag tycker om och det var lite som en väckarklocka 

som gjorde att jag insåg att jag har sjukdomen fetma som är en näringsrubbning i kroppen som blir när man 

bär på så mycket kroppsfett att det är skadligt för kroppen. Det finns olika anledningar till att man går upp i 

vikt men den största orsaken som var andledningen till att jag gjorde det var några kombinationer av olika 

saker.  

Jag har sen jag blev tonåring haft problem med övervikt och vi har det i min släkt så det kan vara genetiskt. 

Men den största anledningen var nog socker, dålig sömn och att jag fick en lätt version av anorexia. Jag 

mådde så dåligt över min kropp att jag helt enkelt började ha tankar om att jag inte behövde äta så jag åt 

kanske bara två måltider om dagen. Det gjorde att min kropp hamnade i svältläge och då tog min kropp 

upp allt när jag åt. 

Jag gjorde inte de bästa valen med vad jag dricker heller. Tro det eller ej men man kan dricka sig fet. Gillar 

inte vatten så jag drack saftliknande drycker och ICE Tea. Det är en massa socker i de här dryckerna och 

jag är väldigt förtjust i glass och godis. Så min dumma tanke var att om jag åt godis så behövde jag inte äta 

någon mat för jag tänkte att jag då skulle få i mig mer kalorier än vad jag behövde.  

Jag hade också problem med att sova. Sömn vet jag nu har en del med min vikt att göra också. Jag sov 

kanske 5 timmar per natt och när jag var ledig blev det för mycket än vad som är rekommendationen att 

man ska sova. 

Nu äter jag mindre portioner men flera gånger om dagen vid regelbundna tider. Det var jobbigt i början och 

man känner sig hungrig nästan hela tiden när man använder den här tekniken men det gjorde så att min 

kropp gick ut ur svältläget och ökar förbränningen i kroppen. 

Jag slutade äta godis och glass och ändrade vad jag drack till maten. Det bästa att dricka är vatten men ef-

tersom jag inte gillar vatten så dricker jag loka crush. Det är långt mycket mindre socker i det och inga till-

satta ämnen. 

Bild från 2017 
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Jag fick några biverkningar som man får när man drar ner på sockeret. Socker är som sagt beroende-

framkallande och enlighet forskning är det lika beroende som narkotika och har liknande biverkningar 

som man får när man slutar med drogen. Jag har valt att bara dra ner på socker för det är svårt att und-

vika. Socker finns i allt i dagens läge.  

Bra att vet när man drar ner på socker är huvudvärk i ungefär i två veckor innan kroppen har vant sig 

vid den mindre mängden. 

Jag tänker mer på vad jag stoppar i mig överlag och något som kan hjälpa en med sockersuget är att äta 

produkter som innehåller positiva bakterier som hjälper ens mage. Det finns en studie som visar att det 

finns en bakterie i magen som förökar sig snabbare med hjälp av socker och gör så att det blir fel balans 

i magen. Den här bakterien är ofarlig i en liten mängd men för mycket är inte bra och det gäller allt. 

Dessutom har det på något sätt gjort så att mitt sockersug minskade och det hjälpte mig att dra ner på 

sockret. 

Nu kan jag inte äta samma mängd med sötsaker som innan. Det är för att min tålighetsribba för socker 

har blivit lägre och jag mår illa snabbare. Vilket märks när man är på kalas eller andra speciella situat-

ioner som det kan kännas lite dumt om du inte åtminstone tar en kaka eller en liten tårtbit. Man kan ju 

åtminstone undvika sötsaker när det inte är något speciellt. 

Jag har blivit noggrannare med mina sovtider och sover nu omkring 7-8 timmar per natt. Rekommendat-

ionen att sova på är från 6-9 timmar per natt beroende på person till person. Jag märkte inte en stor skill-

nad de första veckorna men jag har nu gått ner 8 kilo sen jag ändrade lite på min livsstil. Jag är också 

piggare och orkar mer och kan gå igen! 

Jag erkänner att jag under resans gång föll till-

baka ibland till de gamla vanorna men man ska 

inte ge upp bara för det. Så känner du igen dig så 

kanske samma förändringar i din livsstil kanske 

kan funka för dig också och promenera är viktigt 

också. Jag gick mycket men gick ändå upp i vikt. 

Nu har jag bättre balans i kroppen och får i mig 

den mängd med kalorier som jag faktiskt gör mig 

av med. Lycka till!! 

Malin Haglund 

 

Bild från 2018 
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Jockes diktsida 

På TV 
 
Jag ser klyftan 
mellan mig och 
det undernärda 
barnet. 
 
I en annan kaotisk 
världsdel 
byter jag kanal. 

Godnatt 
 
Om en stund kommer 
John Blund. 
Efter honom kommer 
alla monster. 

 

Tala är silver … 
 
Att kunna tala 
borde vara mer 
värt än silver. 
 

Lögnare 
 
Förut ljög jag 
så pass att jag själv 
trodde vartenda 
ord. 
 
Nu ljuger jag inte 
längre 
och det är lite 
svårare att 
tro. 

På galgbacken 
 
”Får jag hänga med 
dig?” 

Stopp! 
 
Du kommer till 
en punkt då 
du måste stoppa 
tiden. 
 
Men så länge Jorden 
snurrar på utan att 
kärva ihop är det 
helt klart 
omöjligt. 

Nu är 
jag full igen 
 
Jag är din måne 
bland alla dina 
stjärnor. 
Ibland syns jag 
bara till hälften. 
 
Men oftast är jag 
full och då sover 
du väldigt oroligt 
eller inte 
alls. 



Varför?  
 

Jag har nu under en längre tid undrat varför barn inte får dricka kaffe. Är det för att det är 
coffein i eller är det någon annan orsak. I dagens läge har forskningen omkring kaffe kommit 
fram till att det är många positiva effekter med kaffe så länge det är i en måttlig mängd. 
 

Alla har olika nivåer som kroppen klarar av med hur mycket av intaget av coffein men för att 
få en dödlig dos måste man dricka omkring 100 koppar kaffe på en dag. Det är nog inte det lät-
tades att göra om man inte sitter och dricker kaffe hela tiden. Men kaffe i normala mängder 
har många positiva påverkningar på kroppen. 
 

Kaffe kan förlänga livet och gör att det är mindre chans till att få vissa sjukdomar som bland 
annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. En studie som har gjorts på gravida 
kvinnor som har intagit kaffe under graviteten har visat en positiv effekt på barnet. Risken för 
att få tillfälliga andningstillstånd, apnéer, minskar hos för tidigt födda barn. 
 

En italiensk forskare vid namn Chiara Trombetti hävdar att kaffe är bra för barnen också och 
inte bara för vuxna. Enligt Trombettis så får barnen det lättare att koncentrera sig i skolan och 
det är mindre risk att barnet får astma. Trombetti rekommenderar att göra som de brasili-
anska föräldrar som låter sina barn dricka kaffe. 
 

Så nu ställer jag samma fråga igen. Varför får barn inte dricka kaffe? Jag finner det lustigt att 
föräldrar inte tillåter deras barn att dricka kaffe men Coca cola går bra. Coca cola innehåller 
också coffein som kaffe gör men också en massa andra ämnen som inte är hälsosamt för krop-
pen. 
 

När man har druckit en burk med Coca cola så får man i sig tio teskedar med socker. Anled-
ningen till att man inte spyr är på grund av att fosforsyran i drycken dämpar den söta smaken. 
Efter 20 minuter får man hög socker nivå i blodet och kroppen utsöndrar då insulin och levern 
börjar omvandla sockret till fett. Efter 40 minuter har kroppen tagit upp all coffein, pupiller 
blir större, blodtrycket stiger, och som effekt pumpar din lever ut ännu mer socker. Hjärnan 
blockar nu all adenosin, vilket gör att du inte kan känna trötthet. Efter 45 minuter så släpper 
hjärnan ut dopamin som gör dig glad. Det här är samma sak som heroin gör, men i mindre 
dos så klart. 
 

Det som händer mer är att efter en timme så börjar fosforsyran binda kalcium, magnesium 
och zink i din tunntarm. Mineraler som är nyttiga för kroppen kan inte tas upp. När effekten 
från Coca colan är över får man en sockerkrasch som gör en lättirriterad och slö. Vattnet som 
blir över från Cola colan kissas ut och med det åker också de mineralerna som fosforsyran 
band fast i tarmsystemet.  
 

Allt detta händer bara från en burk med Coca cola medan en kopp eller tre koppar kaffe på en 
dag är bara nyttigt för en! Coca cola skulle nog egentligen vara drycken som bara var till vuxna 
istället för kaffe tycker jag men alla får tycka vad de vill. 

Malin Haglund 

Källa:http://www.doktorn.com/artikel/h%C3%A4lsoeffekter-av-koffein-v%C3%A5rt-%C3%A4lskade-kaffe-och-te 
https://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article10441719.ab 
https://nyheter24.se/nyheter/forskning/805366-1-oj-det-har-hander-i-din-kropp-nar-du-dricker-en-burk-cola 
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Intervju med Ellinore ”Vårt bageri” 
 

Hur kommer det sig att ni valde att starta upp ett bageri? 
Det var alldeles för lite sysselsättning och det var en stor efterfrågan. 
 

Vem bakar ni till? 
Café flora och Café Statt. Det kommer att bakas till några äldreboenden också. 
 

Vad för sorts bröd blir det? 
Olika typer av frukostfrallor och olika typer av hårda samt mjuka kakor. 
 

Är det alla dagar i veckan? 
Tre och en halv. 
 

Var hittar ni inspirationen? 
Genom Mediagruppen som har gjort olika recept till oss. 
 

Hyr ni lokalen? 
Ja. 
 

Hur många bagare är ni? 
Åtta plus två- Tio kommer det bli. 
 

Är det inte som med kockarna, att ju fler kockar desto 
sämre soppa? 
Det tror jag inte, styrkan är att det finns olika kompetens. 
 

Om jag vill köpa, säljer ni? 
Vi börjar i liten skala så vi kan möta upp de beställningar vi får. 
 

Bakas det sockerfritt? 
Inte just nu. 
 

Gör ni småkakor också? 
Ja. 
 

Har ni något favoritbröd? 
Fruktbröd går hem på kommunen. 
 

Måste man vara utbildad bagare för att  få jobba på vårt 
bageri? 
Nej. Det måste man inte.  
 

Hur vill ni att den närmsta framtiden ska se ut? 
Att allt ska rulla på så att vi kan leverera till kunden.  
 

Samarbetar ni med något annat bageri? 
Nej, med olika fik. 
 

Hur många degar sätter ni om dagen? 
Fem olika. 
 

Har ni några hemliga recept som man kan få titta på? 
Nej, inte ännu. 
 
 

Joakim Becker 



Vad är en konstnär? 
Jag har alltid sen jag var liten, haft ett intresse av att rita och 

måla. Men det har tinat lite under åren och jag hade en period i 

mitt liv där jag slutade att rita helt. Särskilt efter jag gick två år på 

konst skola på Ädelfors folkhögskola. Jag var så trött på att rita 

dag ut och dag in, men efter något år eller så började jag sakna att 

rita och måla. Det var då jag blev erbjuden av Hans-Olof på ABF 

att bli cirkelledare och hålla i en cirkel. Jag gjorde det och star-

tade tillsammans med en som heter Jesper en grupp med inrikt-

ning på manga och Japans Culture. Manga är som en serietidning 

men ritstilen är annorlunda och mer Japansk. Det höll jag på med 

i några år tills jag tröttnade och kände att det var för stressigt 

med skolan.  

Jag slutade inte helt med att rita men det blev inte lika ofta ef-

teråt. I dagens läge har jag kommit in igen mer på att rita och måla. Vet inte om jag någonsin 

kommer att ha samma passion för konst som jag en gång i tiden hade, men jag kommer nog all-

tid att finna mig på den vägen igen efter jag har tagit en annan väg som omväxling. 

Inte alla konstnärer är på det här viset, men rita och måla kommer aldrig bli något jag gör som 

ett jobb utan det kommer för alltid att bara vara en hobby. Så kan jag kalla mig för en konstnär, 

det är en fråga en del ställer. Svaret är väl vad du själv tycker du är. Jag är mer en hobby konstnär 

än en konstnär, men jag rättar inte till folk som kallar mig det. 

Malin Haglund 

 

Bilderna gjorda av Malin Haglund 
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1. En ogästvänlig planet i vårt solsystem. Ibland regnar det svavelsyra, men på grund av het-

tan förångas regnet innan det når marken. 

2. Den största planeten i vårt solsystem. Planeten snurrar snabbt runt sin egen axel och har 

därför det kortaste dygnet; 9 timmar och 55 minuter. 

3. Den enda planeten i vårt solsystem som endast har en konfirmerad naturlig satellit. 

4. En blå planet som har fått sitt namn efter en havsgud. Den blå färgen kommer dock av 

metangasen i dess atmosfär. 

5. Förnamnet på en brittisk fysiker som forskade till stor del kring svarta hål och den så kal-

lade Hawkingstrålningen som de kanske avger. 

6. Den här planeten ligger så nära solen att dagtemperaturen kan stiga upp till 430°C, men 

på natten sjunker det ända ner till -180°C. 

7. En stor samling av materia i vårt universum. Vårt solsystem ligger i en, och Andromeda är 

ett exempel på en annan. 

8. En omtalad planet som kan ha varit vattentäckt i sina yngre dar. 

9. Den här planeten är känd för sina vackra ringar. Planeten har lägre densitet än vatten. 

10.  Den här planeten är ovanligt slätstruken planet. Den tros vara den kallaste i vårt solsy-

stem. 

11. Den femte största satelliten i vårt solsystem, och den enda som har besökts av människor. 

     1.        

  2.           

3.             

  4.           

5.             

   6.          

     7.        

    8.         

   9.          

   10.          

   11.          
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Kommer framtidens Hotell vara så här? 

Något jag fick veta när jag kollade upp information om Japan inför min resa var att det fanns 

ett väldigt annorlunda hotell. Tyvärr kommer jag inte att bo på det men tänkte det kunde 

vara kul att skriva om ändå. 

Hotellet heter Henn na Hotel och det som gör det annorlunda 

från andra hotell är personalen som jobbar där. Det är det 

första i hela världen att inte ha någon mänsklig personal, utan 

hela hotellet drivs av robotar som hjälper dig checka in och ut. 

Teknologin är så avancerad att du scannar in ditt ansikte vid 

incheckning, så att du använder ditt ansikte som nyckel. På så 

sätt behöver du inte en vanlig rumsnyckel utan du låter kameran vid dörren scanna dig så 

låser den upp dörren åt dig. 

Henn på Japanska betyder nämligen ”förändring” och det är vad hotellägaren Hideo Sawada 

hoppas ska ske med den teknologiska utvecklingen. I framtiden kanske fler hotell ska funka 

på samma sätt och bli mer effektiva. Hideos dröm är att reducera mänsklig personal på hotell 

med 90% genom att låta dem skötas av robotar. 

Personer som har varit på besök på Henn na Hotel har sagt att det är en unik upplevelse men 

att det blev väldigt isolerat. Saknaden av mänsklig kontakt gjorde att det inte kunde riktigt 

slå ett vanligt hotell som är bemannat av mänsklig personal. 

Om jag får chansen när jag är i Japan kanske jag åtminstone kan ta mig en titt och fota lite, 

men tyvärr har jag inte råd att sova över en natt. Priset ligger omkring 1000 kr per natt och 

det är det biligaste rummet för två personer som jag kunde se på booking.com hemsida. Man 

kanske kan få billigare priser på andra sidor men detta är ett ungefärligt pris. Om du blev ny-

fiken kanske du själv kan ju ta en titt om du tänker planera en resa och vill uppleva något 

unikt. 

Malin Haglund 

Källa: https://www.theguardian.com/travel/2015/aug/14/japan-henn-na-hotel-staffed-by-robots 

http://www.h-n-h.jp/en/ 

https://www.booking.com  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ITB2016_hotel_robot_(1)_Travelarz.jpg 

https://www.theguardian.com/travel/2015/aug/14/japan-henn-na-hotel-staffed-by-robots
http://www.h-n-h.jp/en/
https://www.booking.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ITB2016_hotel_robot_(1)_Travelarz.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/ITB2016_hotel_robot_(1)_Travelarz.jpg
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St

Godnatt 
 
Om en stund kommer 
John Blund. 
Efter honom kommer 
alla monster. 

På 

Nu är 
jag full igen 
 
Jag är din måne 
bland alla dina 
stjärnor. 
Ibland syns jag 
bara till hälften. 
 
Men oftast är jag 
full och då sover 
du väldigt oroligt 
eller inte 
alls. 

 

Tala är silver … 
 
Att kunna tala 
borde vara mer 
värt än silver. 
 

Vasa skeppet  
 

Vasa skeppet är ett svenskt örlogsskepp som 

kantrade och sjönk utanför Beckholmen i 

Stockholms inlopp på sin jungfruresa söndagen 

den 10 augusti 1628.  

Vasa hade med sig 64 kanoner när han gav sig 

av på sin jungfrufärd i augusti 1628, men åtta 

av kanonportarna stod tomma så det fans plats 

för fler kanoner. På övre och undre batteridäck 

fanns sammanlagt 48 så kallade 24-pundare, 

kraftfulla kanoner som sköt drygt tio kilo 

tunga rundkulor som gick med ljudets hastig-

het när de lämnade mynningen på övre däck 

stod mindre kanoner. Kanonerna på var sida av 

skeppet kunde avfyra en bra bit över 300 kilo 

ammunition på samma gång. Det är ungefär 

fyra gånger så mycket som hos många av dåti-

dens krigsfartyg. Vasa var tänkt att vara ett 

snabbt skepp med förmågan att ta sig ikapp 

fienden, och om han gått att segla ordenligt 

skulle hon mycket väl kunnat vara Östersjöns 

största skräck.  

 

Varför byggdes Vasa?  

Vasa var inte bara ett vackert skepp, det var 

också ett krigsskepp. Med ombord fanns 64 

kanoner, kulor och krut. Sverige hade fler 

krigsskepp men inget hade så många och tunga 

kanoner som Vasa. Vasa skulle nog ha seglat 

vidare till Polen. Sverige och Polen hade legat i 

fejd med varandra i flera år och fejden gällde 

bland annat vem som skulle vara Sveriges 

kung.  

I Polen fanns Sigismund, Gustav II Adolfs ku-

sin. Dessa två herrar hade samme farfar, nämli-

gen Gustav Vasa. 

Vem byggde Vasa?  
 
Vasa byggdes i Stockholm av skeppsbygg-
mästaren Henrik Hybertsson som ledde 
bygget. Till sin hjälp hade han timmermän, 
snickare, bildsnidare, målare, glasmästare, 
segelsömmare, smeder och många fler. Det 
tog ungefär 2 år att bygga Vasa. När Skeppet 
var klart hade det blivit ett av de kraftfull-
aste skepp någon sett. Vasa var 52 meter 
från topp till köl och 69 meter långt och 
vägde 1200 ton.  
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Varför sjönk Vasa?  

Idag kan man precis räkna ut hur ett 
fartyg ska byggas för att bli stadigt och 
snabbt. På 1600-talet använde man sig 
av bestick en sorts tabeller med mått 
över hur ett bra skepp skulle vara 
byggt. Måtten var en skeppsbyggmäs-
tares egen hemlighet. Kanske hade 
han ärvt dem av sin far. I gamla doku-
ment kan man se att planerna ändra-
des när Vasa redan börjat byggas. 
Kungen ville ha fler och tyngre kano-
ner än man använt för Vasa stämde 
inte längre och man fick pröva sig 
fram. Vasa byggdes högt upptill., med 
två inbyggda däck för kanoner. Stora 
Stenbumlingar barlast lades längst ner 
i skeppet så att det skulle ligga stadigt 
i vattnet. Men Vas blev för tung upp-
till och barlasten räckte inte till. 

 
Livet ombord 
 
Sjömännen och soldaterna sov och åt 
mellan kanonerna. Brödet var oftast 
gammalt och maten var mycket salt. 
Var och en hade sin egen sked men 
flera män åt ärtsoppa eller grynväl-
lingen ur samma träskål öl dracks ur 
en stor bägare med handtag som män-
nen skickade emellan sig. Det var 
trångt ombord och tiden gick lång-
samt, Många blev sjuka. Var tionde 
man i varje by skulle hjälpa till i kri-
get. Några hamnade på kungens 
skepp. I gamla dokument står att män 
mellan 15 och 60 år fick komma till 
flottan många kom aldrig mera hem.  

  
 

När Vasa bärgades 1961 

Ett skepp som legat i vatten så länge som Vasa kan 
man inte bara låta torka i luften. Då skulle det 
spricka och falla ihop. Därför sprutade man en 
sorts olja som stelnar på Vasa. Under många år fick 
oljan sugas in i skeppet samtligt som vattnet torkar 
ut. Det är viktigt för Vasa idag att luften inte blir 
för fuktig eller för torr. Det får inte heller bli för 
varmt eller för kallt runt skeppet. Man kan heller 
inte ha för starkt ljus i museet.  
 
Anders Johansson 
 
Källa: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa 
https://www.vasamuseet.se/vasas-historia/
krigsskeppet 
https://www.sjohistoriska.se/besok/barn-familj/lar
-dig-mer-om/vasa 
https://pixabay.com/sv/vasaskeppet-regalskeppb-
stockholm-2432912/ 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/
Fil:Vasa_stern_color_model.jpg 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regalskeppet_Vasa
https://www.vasamuseet.se/vasas-historia/krigsskeppet
https://www.vasamuseet.se/vasas-historia/krigsskeppet
https://www.sjohistoriska.se/besok/barn-familj/lar-dig-mer-om/vasa
https://www.sjohistoriska.se/besok/barn-familj/lar-dig-mer-om/vasa
https://pixabay.com/sv/vasaskeppet-regalskeppb-stockholm-2432912/
https://pixabay.com/sv/vasaskeppet-regalskeppb-stockholm-2432912/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Vasa_stern_color_model.jpg
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Vasa_stern_color_model.jpg
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Intervju med Daniel ”Vår butik ” 
 
Vad är syftet med butiken? 
Man säljer grejer som socialpsykiatrin och arbets-
centrum tillverkar. Att deltagarna får en menings-
full sysselsättning. 
 
 
Vart tar pengarna vägen? 
Det går plus minus noll; materialkostnad mm. 
 
 
Vad säljer ni? 
Möbler och stickat, kuddar, inredningsmaterial. 
Soffor och bänkar. 
 
 
Vem tillverkar grejorna? 
Största delen – Arbetscentrum. 
 
 
Har du läst Stephen Kings köplust? 
Nej! 
 
 
Vem driver butiken? 
Arbetscentrum. 
 
 
Hur länge har ni funnits? 
Oj, måste fråga Carina. Hon vet. 
 
 
Vem avgör priset? 
Arbetscentrum har prislista så de sätter sitt.  
Socialpsykiatrin gör det i samråd med deltagare. 
 
Är det många som besöker butiken? 
I olika perioder, ja! 
 
 
Vilka öppetider gäller? 
Måndag – Fredag 10-16 
 
 
Vilken grej är mest oumbärlig? 
Förkläde i trekronors färger. 
 
 
 



Sida 18 

Har du själv köpt något? 
Ja, flera saker. 
 
Vad tänker du om framtiden? 
Positivt. 
 
Har försäljningen ökat mot föregående år? 
Jag har bara jobbat sedan januari, men Carina vet. 
 
 
På Hemköp snattas det ideligen, upplever du att det 
snattas i Vår butik? 
Ingenting. 
 
Vad tycker du om ditt jobb? 
Jättekul! 
 
Hur mycket håvar ni in en bra dag? 
Kanske femtusen. 
 
 
Tar ni kort och/eller swish? 
Bara kort. 
 
Stannar du hemma om du är förkyld (vekling)? 
Nej inte i första taget … 
 
 
Är vår butik en loppis? 
Nej! 
 
Vad hade du för moped när du var femton? 
Yamaha DT50 
 
Var den trimmad? 
Ja! 
 
Är det som de säger att kunden alltid har rätt? 
 
Nej! 
 
Tack för intervjun, Daniel. 
 
 
Joakim Becker 




