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FÖRTECKNING 

 VÄLKOMMEN TILL SOLSIDAN... 

Sista numret för året är här. Vi 
blandar godisskålen med inter-
vjuer olika artiklar och en hel del 
poesi. Jag vet inte vad som smakar 
bäst, så min tanke är väl att rota 
runt lite eftersom. Kanske  fastnar 
du för artikeln om Titanic den väl-
diga ångaren eller den om en resa 
till Japan. Oavsett vilken kan du 

lätt koppla av med en hel del poesi, 
kortare dikter av de längre grab-
barna.  

Och du, vi har inte glömt Julen. 
Vi har bara inte skrivit något om 
den i år.   
   
Jocke Becker 
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Bakom flötet 
 

Någonstans bortom 
flötet 
är jag någorlunda 
smart. Alice i under-

landet 
 

På 1800- talet var det 
Alice som styrde den 
undre världen. 

666 
 

Mitt ibland alla 
änglar  
finns det en 
girig och ondskefull 
jävel, 
en ulv i fårakläder 
som ingen bryr sig 
om. 

På polisstationen 
 
-Vad gjorde du innan 
mordet? 
- Jag osäkrade vapnet! 

Texas chainsaw massacre 
 

Det metalliska lätet som 
nyckelknippan gav ifrån 
sig när den slog ned i 
golvet avslöjade vår 
position. 
 
Skräcken som där efter följde 
dämpades inte av att galningen 
med motorsågen gasade så  
förbannat.  
 
Kedjan fräste oslött och 
väloljad på sin bana runt svärdet. 
Och när den trängde in i ryggen 
insåg jag att det här förmodligen 
skulle bli sista natten med gänget. 

Amfetamin 
 

Jag vet inte hur 
lång tid det tar 
att färdas runt 
jorden. 
 
Men om jag är 
riktigt speedad  
går det nog lite 
fortare. 
 
Och kanske hinner 
jag med ett extra 
varv innan ruset 
avtar. 

Journey 
 

Jag sitter säkert i ett 
popnitat flygplan 
någonstans mellan 
Amsterdam och 
Storbritanien. 
 
Men så blir jag givetvis 
pissnödig. 
Jag kan se vita moln 
hopa sig som väldiga 
snödrivor. 
 
Om jag pissar på ett, 
blir det gult då? 

Joakim Beckers Dikter 
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Joacim Svenssons Diktsida 
Hårdare än sten 

Ni kan skära mig 

Försöka lära mig 

Men det enda ni lyckats med 

är att härda mig 

Ni tror att ni sårar mig 

men jag blir hårdare än sten 

Utan känslor eller sympati för dem 

som aldrig bryr sig 

Lev livet 
De säger ju att man ska leva livet 

för det går ju inte i repris 

Men ser man inte livet i revy 

när man dör 

det är i alla fall vad 

jag skulle vilja tro 

Förkastelsen 
Jag föraktade henne mer än döden 

Nu finns jag inte längre 

Jag anade aldrig att mitt förakt skulle 

leda mig i graven 

Tänk om 
Tänk om min stat inte var fri  

utan hat och sympati 

Om jag såg en flicka komma 

med tårar och ett kvävt hjälp 

Skulle det då vara fel  

att stanna upp och tänka 

Om hon var jag 
och jag var hon 

skulle jag då inte hjälpa 

Så jag hjälper denna flicka 

att hitta hem 

och någonstans att var på 

och ty sig till när allt känns jobbigt och 

svårt 

Så tänk till! 

Denna flicka kunde vara du 

Sommar blev till höst 
Sommaren gick och det blev höst 

Söker tröst i mitt brustna bröst 

Hålet 
Man faller  ner i det  

oändliga 

Hoppas finna ett slut 

Allt mörker gör så att  

man längtar ut 
 

Hösten 
Färgerna skimrar 

i olika färger 

Mörkret kom 

Sommaren sjöng på en  

sista sång 

I den ljumma  

sommarbrisen 

Njuter av vinden 

Solen vinkas stillsamt 

adjö 

Livet 
Tiden går så fort 

Vad har jag gjort 

Vet varken ut eller in 

Livet i stort är ett svart hål 
 

Tiden som går 
Försöker stå 

Hur ska det gå 

Blir så svårt 

När tiden går 

När alla ord tagit slut 
Vad ska man skriva 

Då alla ord är tagna 

Och man vill bara ut 
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Greta Garbo  
Greta Lovisa Garbo ursprungligen Gustafsson, 

född 18 september 1905 i Katarina församling i 

Stockholm. 

Greta Garbo var en Svensk skådespelare 

(filmroller 1920-1941), större delen av sin kar-

riär verksam i USA. 

Greta Garbo anses vara en av de största film-

stjärnorna under 1920 och 1930 talet, Greta 

Garbo har bland annat blivit rankad som den 

femte största Hollywoodskådespelerskan ge-

nom tiderna av Amerikanska filminstitutet.  

Greta Garbo dog 15 april 1990 i en ålder av 84 

år gammal, hon ligger begravd på skogskyrko-

gården i Stockholm 

 

Greta Garbos filmer  

1920 – Herr och fru Stockholm 

1921 – Konsumtionsföreningen Stockholm med 

omnejd 

1921 – En lyckoriddare 

1922 – Luffar-Petter 

1924 – Gösta Berlings saga 

1925 – Den glädjelösa gatan 

1926 – Virveln 

1926 – Fresterskan 

1926 – Åtrå 

1927 – Anna Karenina 

1928 – En gudomlig kvinna 

1928 – Den mystiska kvinnan 

1928 – Gröna hatten 

1929 – Vilda orkidéer 

1929 – En kvinnas moral 

1929 – Kyssen 

1930 – Anna Christie, engelsk version 

1930 – Romantik 

1931 – Inspiration 

1931 – Anna Christie, tysk version 

1931 – Susan Lenox– Mata Hari 

1932 – Grand Hotel– Som du vill ha mig 

1933 – Drottning Christina 

1934 – Den brokiga vävnaden 

1935 – Anna Karenina 

1936 – Kameliadamen 

1937 – Maria Walewska 

1939 – Ninotchka 

1941 – Tvillingarna 

Anders Johansson 

 

Källa: 

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

Greta_Garbo 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/

item/?type=person&itemid=58594 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1920
https://sv.wikipedia.org/wiki/Herr_och_fru_Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1921
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumtionsf%C3%B6reningen_Stockholm_med_omnejd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsumtionsf%C3%B6reningen_Stockholm_med_omnejd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1921
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_lyckoriddare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1922
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luffar-Petter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1924
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6sta_Berlings_saga_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1925
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gl%C3%A4djel%C3%B6sa_gatan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1926
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virveln
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1926
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fresterskan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1926
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85tr%C3%A5
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1927
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Karenina_(film,_1927)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1928
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_gudomlig_kvinna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1928
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_mystiska_kvinnan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1928
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6na_hatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1929
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilda_orkid%C3%A9er
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1929
https://sv.wikipedia.org/wiki/En_kvinnas_moral
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1929
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyssen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1930
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Christie
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1930
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romantik_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1931
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inspiration_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1931
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Christie_(1931)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1931
https://sv.wikipedia.org/wiki/Susan_Lenox
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mata_Hari_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1932
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grand_Hotel_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Som_du_vill_ha_mig_(film,_1932)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1933
https://sv.wikipedia.org/wiki/Drottning_Christina_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1934
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_brokiga_v%C3%A4vnaden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1935
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Karenina_(film,_1935)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1936
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kameliadamen_(film,_1936)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1937
https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Walewska_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1939
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ninotchka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_1941
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvillingarna_(film)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Greta_Garbo
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=58594
http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=58594
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Titanic  
Titanic är kanske ett av världens mest kända fartyg. Hon sjönk 1912 i nordatlanten efter att ha 

kolliderat med ett isberg  

 

Att resa 1:a eller 2:a eller 3:e klass 

 

Ombord fanns första andra och tredje klass. Första klass var otroligt lyxigt inredd och en biljett 

till Amerika kunde där kosta över 100 000 kronor. Andra klass var fin den också medan tredje 

klass låg längst ner i båten i för och akter och var mycket enklare. De flesta människor ombord 

reste tredje klass, de var fattiga människor från Europa som ville emigrera till USA eftersom de 

var fattiga och hade eländigt i sina hemländer. De som bodde i tredje klass fick inte vara högst 

uppe i fartyget på båtdäck bland de "fina" och "rika" människorna. 

Isbergsvarningar  
 
Titanic lämnade Southampton i England den 10 april 1912 på sin resa mot New York. Den 14 april 
fick man sex isbergsvarningar på telegrafen och klockan 23:40 upptäckte en utkik ett isberg rakt 
framför fartyget. Man försöker styra åt sidan men istället blev vinkeln mycket olycklig: isberget 
gjorde en skada på fartyget på hela 90 meter (av 270 meter), det var fem och en halv avdelning. 
Titanics konstruktör som var med på resan förklarade för kaptenen att när fem avdelningar vat-
tenfylls så pressar de ner fören så djupt i vattnet att hela båten fylls med vatten. Båten skulle 
alltså sjunka. 
 

Nödsignaler 

Kaptenen gav order om att livbåtarna skulle göras i ordning och att passagerarna skulle ta på sig 

livbälten. Titanic hade plats i livbåtarna för 1178 personer, men på hennes första och enda resa 

fanns mer än tusen personer till ombord. 

Telegrafisterna började sända ut nödsignalen SOS så att båtar som fanns i närheten skulle styra 

till Titanic och rädda människor därifrån. 

Förvirrade och yrvakna passagerare hade svårt att fatta vad som hänt. De ville inte lämna farty-

get i små farliga livbåtar. Livbåt nummer sju med plats för 65 människor firades ner med bara 28 

personer ombord. Livbåt nummer 1 med plats för 40 stycken rodde iväg med 12 personer. Men 

allt eftersom lutningen ökade och fören sjönk längre och längre ner i vattnet ville fler och fler 

lämna fartyget. Man upptäckte då att inga livbåtar fanns kvar ombord! Drygt 1000 människor 

fanns kvar på Titanic och de såg inga båtar i sikte som kunde hjälpa dem. 

Titanic sjunker 

Klockan 02.20 sjönk Titanic med aktern nästan rätt upp i luften. De panikslagna människorna 
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hamnade i vattnet. Livbältena hade räckt till alla men de dog snart iallafall därför att vattnet 

var så kallt. Bara tre stycken av de som hamnade i vattnet överlevde, de blev uppdragna i liv-

båtar. 

712 människor räddade 

Fartyget Carpathia som hört Titanics nödrop nådde fram till platsen vid fyratiden på morgo-

nen. Carpathia räddade 712 människor ur Titanics tjugo livbåtar. De flesta som dog på Tita-

nic hade bott i tredje klass. De hade ju bott längst ner i fartyget och hade inte haft tillgång 

till båtdäck, utan fick tillåtelse att gå upp dit först när de flesta livbåtar kommit i sjön. Av de 

105 barnen ombord dog 73 stycken, och de reste alla i tredje klass! Nästan alla i besättningen 

dog: 686 personer. 

Anders Johansson 

 
Källa: 

https://www.sjohistoriska.se/besok/barn-familj/lar-

dig-mer-om/titanic 

https://www.google.se/search?

q=titanic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwi9g5eP5YfbAhXPb1AKHXrdB8IQ_AUICigB&biw

=1536&bih=711#imgrc=mc_N5BP4u3z9rM: 

https://www.sjohistoriska.se/besok/barn-familj/lar-dig-mer-om/titanic
https://www.sjohistoriska.se/besok/barn-familj/lar-dig-mer-om/titanic
https://www.google.se/search?q=titanic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9g5eP5YfbAhXPb1AKHXrdB8IQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=mc_N5BP4u3z9rM
https://www.google.se/search?q=titanic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9g5eP5YfbAhXPb1AKHXrdB8IQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=mc_N5BP4u3z9rM
https://www.google.se/search?q=titanic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9g5eP5YfbAhXPb1AKHXrdB8IQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=mc_N5BP4u3z9rM
https://www.google.se/search?q=titanic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9g5eP5YfbAhXPb1AKHXrdB8IQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=mc_N5BP4u3z9rM


Sida 7 

Intervju med Buss-Lena 
 

Du är bussansvarig, eller hur? 
Ja, jag är bussansvarig till Dagverksamheten. 
 
Hur länge har du varit bussansvarig? 
Sedan åttonde januari i år. 
 
Turar du runt hela staden? 
Ja, i princip. Jag har alla körningar till Rås måndag 
till fredag. Och jag kör även till stallet. Man kan säga 
att jag ser till att alla kommer till jobbet. 
 
Tycker du det är en trevlig uppgift? 
Absolut. 
 
Är det måndag – fredag? 
Ja. 
 
Vad jobbade du som förut? 
Som undersköterska i Tranås och stödassistent. 
 
Kör du utanför stan också? 
Ja. 
 
Kan man säga att du är en allt i allo?  
Ja, det är jag. 
 
Vem är din uppdragsgivare? 
Tranås kommun. 
 
Om bussen plötsligt krånglar, har du med verktygslådan då? 
Nej, jag ringer Håkan. 
 
Om man beställer pizza hämtar du den då? 
Nej … Det beror på … 
 
Gör du något annat mellan körningarna? 
Jag städar Växhuset och servar med frukost i hu-
set. 
 
Är du lätt att ha och göra med? 
Ja, det tror jag nog. Jag är positiv av mig. Jag har 
kört långtradare förr. 
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Vilken rutt kör du som oftast? 
Rås. 
 
Kör du även till Gekås i Ullared? 
Nej, vi får inte åka dit. 
 
Hur ser framtiden ut? 
Det vet jag inte, hoppas jag får vara kvar. 
 
Kan du lämna jobbet eller tar du med det hem? 
Nej, jag lämnar jobbet när jag ställer bussen. 
 
Älskar du ditt jobb? 
Nä, men jag trivs jättebra (mycket bra kollegor). 
 
Läser du skönlitteratur eller poesi? 
Inredningstidningar. 
 
Gillar du vildmarkslivet eller svampskogen? 
Vildmarkslivet. Jag är en hästtjej som tycker om att 
campa. 
 
Har du barn? 
Ja, både barn och barnbarn. 
 
Tack Lena. Jag återkommer med fler frågor om ett tag. Att du har kört långtradare är 
coolt. Tänker fördjupa mig något i ämnet om något år eller så. 
Vi ses och hörs! 
 
Joakim Becker 
 



Sida 9 

 
 Min resa till Japan 

Nu har jag varit i Japan. Jag hade jättekul! Förutom 

att jag skadade mitt högra knä en vecka innan jag 

skulle åka så jag hade det lite jobbigt i början innan 

det läkte ordentligt. Jag åkte med min bästis så jag 

reste inte själv. Vi hade förhandsbokat lite aktivite-

ter via en sida som heter klook och det vi bokade 

var, Universal studios Osaka, Oedo-Onsen-

Monogatari, Traditional Japanese Tea Ceremony 

och Tokyo Owl Cafe HOOT HOOT. 

Vi bokade Hotell och flyg för sig. Lyckades få tag i flygbiljetter för omkring 7000 kr tur och retur. 

Eftersom vi bokade så tidigt på Hotellet så fick vi 21 % rabatt. Vi sparade omkring 3000 kr på det och 

eftersom vi var två så blev summan delad och kostnaden per person blev omkring 7000 kr. Så för flyg 

och hotell blev kostnaden omkring 14 000 kr per person. 

Vi var tvungna med att vänta att fixa Japan Rail pass för det hade en aktiverings tidsperiod på 90 dagar 

så om man inte vill att det skulle gå ut var vi tvungna att boka det ungefär en månad innan man åker så 

att man är säker på att det fortfarande gällde och för att jag skulle vara hos min pappa en vecka innan 

jag skulle i väg till Japan så jag fick det hem. 

Om du inte har läst i en tidigare tidning där jag skrev en artikel ”Unika Japan.” Där skrev jag om olika sätt 

att resa på och då nämnde jag Japan rail pass. Men har du inte det så förklarar jag det igen. Det är ett 

pass som gäller för vissa tåg och bussar. Du åker så mycket du vill helt gratis under en viss tidsperiod.  

Det är bra att ha om du tänker resa till mer än en stad och vi bodde för det mesta i Tokyo men vi åkte 

som sagt till Universal studios som ligger i en annan stad( Osaka). Den är till för bara turister så är du där 

för annat ändamål så kan du tyvärr inte använda det och måste bokas innan du åker för det går inte att 

fixa i Japan. 

Japan Rail Pass finns i två varianter Green (1:a klass) och Ordinary (2:a klass) och kan köpas som anting-

en 7-, 14- eller 21-dagars pass. Skillnaden mellan Green och Ordinary är priset och hur bekvämt du vill 

ha det när du till exempel åker med ett tåg. 

Vi tog ordinary (2:a klass) för 7 dagar kostade om jag minns rätt 2400 kr och vi tjänade in på det för tu-

ren till Osaka kostade omkring den summan och det var bara en tur. Det skulle annars ha kostat omkring 

4800 kr tur och retur. 

JRP fick vi tag på http://www.japanspecialisten.nu/japan-rail-pass/ och på samma sida fixade vi biljeter 

till Ghibli Museum men jag har sett att de inte längre säljer biljetter längre för det tyvärr. Jag hade en 

budget på 30 000 kr. Det var vad det fick kosta enligt min gode man. Så när vi var färdiga med alla bok-

ningar så hade jag något på 12 000 kr kvar som jag hade som min resekassa när jag väl var i Japan. 

Min kompis hade fixat så han hade pengar lösa redan från början. Det skulle också vara hans resebudget 

för när vi var där. Jag själv tog ut pengar med mitt kort ur 7/11 automaterna som var jättelätta att hitta. 

Vi fick mellanlanda i Tyskland på Frankfurt. Det var jättestor flygplats och vi fick åka buss till terminalen 

http://www.japanspecialisten.nu/japan-rail-pass/
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för att komma till nästa plan. Det var  första gången jag hade åkt med flyg så länge som vi gjorde. 

Det tog 11 timmar från Tyskland till Japan och jag hade oturen till att få en trasig skärm och perso-

nen framför mig vek ner sitt säte så det blev ännu trängre där jag satt. Tror att jag kanske nästa 

gång jag åker en sådan lång tur, köper premium ekonomi eller vad det flygföretaget kallar det. 

Det är en liten uppgradering från ekonomiklassen så du får lite mer benutrymme och kostar lite 

mer. När vi väl landade var vi trötta. Jag höll på att hamna i gräl med en som arbetade på flygplat-

sen Haneda. Min kompis fick ta över för jag hade ju också ont i mitt knä så jag hade kort tålamod. 

Vi skulle ta ut våra biljetter för Oedo-Onsen-Monogatari och hade svårt att hitta stället som man 

skulle hämta ut det på. När vi väl hittade det så fixade vi nästa moment. Pasmo ett kort som gjorde 

det smidigt att åka med tunnelbanan, tåg och bussar. 

Ett resekort med andra ord men du kan också använda det i vissa affärer och köpautomater som 

ett betalkort. Jättesmidigt att ha och jag skrev om det i  artikeln  Unika Japan. Sen var vi äntligen på 

väg mot vårt Hotell. Nu var frågan att 

hitta till det också. Vi fick hjälp av en far-

bror som inte kunde så mycket engelska 

att komma till Robbongi som området 

heter. Vi råkade gå förbi hotellet men vi 

fick hjälp igen av en dam som själv bodde 

just på det hotellet vi skulle till. När vi väl 

kom fram fick vi våra nycklar till rummet 

och det var så skönt att äntligen ha kom-

mit till hotellet. Sova det ville vi men vi 

fick hålla oss vakna för att vänja oss vid det nya tidsdygnet. 

Det är 7 timmars skillnad från Sverige så det var lite tröttsamt de första dagarna. Vi gick runt områ-

det Robbongi och bekantade oss med området runt Hotellet innan vi gick och lade oss. Nästa dag 

tog vi det lugnt och fortsatte att utforska området i Robbongi. Det var då vi hittade ett svenskt hus 

med text på svenska på. Det var så random att hitta att vi inte kunde hålla oss för skratt. 
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Nästa dag var det dags för Oedo-Onsen-Monogatari. 

Det är ett ställe som du badar i varmvatten källa på. 

Det har festival tema så du får gå runt i en traditionell 

Yukata klädsel inom området. Och du har bara under-

kläder under den. Eftersom det är festival tema så 

finns det spel som kasta bollar och beroende på hur 

många bollar du lyckades få i korgen så vinner du ett 

pris. 

När man väl skulle bada så fick jag och min kompis separera från varandra för det är uppdelat mellan män 

och kvinnor. Man är helt naken när man badar och jag tror att det hjälpte mitt knä att kännas lite bättre 

efteråt. Man har ju hört att varmvatten källor har en läkande effekt. Vi var där ett par timmar innan vi åkte 

tillbaka till hotellet. Åker jag någon gång till Japan igen så kommer jag definitivt att gå på ett varmvatten-

källa bad igen. Så jag rekommenderar att du testar det om du har chansen till det. 

Uggla-cafét var inte det lättaste att hitta men det var en upplevelse det med för vi 

kom in på områden som turister oftast inte är på. När vi väl kom till Uggla-cafét Hoot 

Hoot så fick vi välja en drink och bara njuta av sällskapet av ugglor. Ugglorna var lösa 

så de flög omkring hur de ville men man fick vara försiktig. Vet inte om man ska kalla 

det tur eller otur men en av de största råkade flyga in i mig. Det är en upplevelse det 

med ha ha. Ugglor ser dåligt när det är dag så den bedömde inte hur högt upp den 

var så det var en ren olyckshändelse. Jag klappade en av de mindre ugglorna.  Det var 

väldigt lugnt där och svalt med tanke på att det var väldigt varmt ute. Jag måste erkänna att det var lite 

nervöst för jag hade inte en aning om hur man ska bete sig omkring ugglor men rekommenderar om du 

vill vara med om något annorlunda. 

Asakusa område som är känt för sitt stora tempel och det är festival tema i det området också. Jag var 

fortfarande inte så bra i mitt knä men som tur det så finns det en vagn man kan åka i för max 2 personer 

per vagn. Det är inte det billigaste att åka men det som gör det speciellt är att det är draget av en person 

som också berättar om de olika se värdigheterna i området och historian bakom vissa byggnader. Han som 

vi fick var jätteduktig på engelska och var rolig. Han misstog oss för ett par men vi är bara vänner så det 

blev mer skratt utav det. 

Vi besökte det stora templet och gjorde som man ska göra tror jag för 

det var ingen som rättade oss men det är nog ganska vanligt med turis-

ter som inte vet hur man ska gå till väga. Vi gick runt och min kompis 

hittade en vit rävmask som han hade tittat efter. Jag själv var ute efter 

en svart rävmask men hittade ingen. Hittade en svart rävmask i ett annat 

område senare under resans gång så jag också fick vad jag ville ha. Hade 

redan köpt en Pokémonmask med pikachu. Ville köpa en Yukata men 

min storlek fanns inte också med tanke på att Japanerna är mindre och 

kortare än européer och så. Det fanns till och med en nöjes park men 

det skulle stänga om en halvtimme så vi hoppade över det. Lite onödigt 

att betala inträde och inte hinna med något. 
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Akihabara området som är nördarnas himmelrike. Det fanns anime, manga, spel och figuriner med 

mera och här kan du gå på maidcafé, kattcafé och normala caféer också såklart. Vi återkom till Aki-

habara ett antal gånger och vare gång hade vi alltid köpt något.  

Studio Ghibli är ett animerings företag som jag skulle säga är i samma klass som Disney men tyvärr 

inte lika känt. Som jag redan har nämnt så fixade jag biljeter till Ghibli Museet och det var bra att 

jag gjorde tidigt för biljetterna tog slut lika snabbt som smör i solsken. Man fick inte fota inne i mu-

seet men utanför var det ok. Det var otroligt när man kom in så var rummen tillägnade för olika av 

de animerade filmerna som studion har skapat. Man fick se som bakom kulisserna hur animeringen 

kom till med sketcher och olika idéer de har haft som kanske inte i slutändan inte kom med i fil-

men. 

Det är inte lätt att beskriva och de hade en bio som körde exklusiva korta animeringar för just mu-

seet som du inte kunde se någon annanstans. Den vi fick se var om en larv och den var rolig att se 

för de hade ljudeffekter gjorda från människor så det lät jätte komiskt. Rekommenderar att gå på 

det här muséet om du har intresse i animerad film eller gillar att rita eller har barn för de kommer 

att älska det. 

Den första dagen som våra JRP började gälla på så åkte vi till Osaka för att gå på Universal studios. 

Det är en nöjespark med film tema. Jag är ett fan av Harry Potter så vi spenderade den största de-

len av parken i just den världen. De har byggt byn som heter Hogsmead som ligger utanför Hog-

wards skolan och de hade byggt upp skolan också. Harry potter världen var en av de större områ-

den i hela parken och det var lätt att spendera några timmar bara där. Vi åkte en av åkturerna som 

finns. De ingår i biljetten men om man inte vill stå i kö kan man köpa en extra biljett som gör att 

man har företräde till karusellerna men vi hade bara den vanliga. Men vi hade tur för just den da-

gen som vi hade valt att gå så var det inte lika mycket folk så vi stod i kö i ungefär 30 minuter till 

åkturen ”Den förbjudna resan” som var en korsning mellan berg och dalbana och 3D film. 

Jag fick testsitta i en stol först för att se så att jag fick 

plats och inte var för fet. Som tur så har jag gått ner i 

vikt annars hade jag nog inte kommit på men det gjorde 

jag. Den var som ett äventyr där du är delaktig med att 

rädda skolan och det var bitar från alla filmerna. Det var 

lite konstigt att höra karaktärerna prata på Japanska 

men det var jätte kul att åka även om jag inte förstod 

helt vad de sa så hade jag ett hum om vad som pågick 

för att jag har sett alla filmerna och har läst böckerna. 
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Något som jag såg fram emot var att gå på en 

annan nöjespark också men den här var inomhus 

och låg i Tokyo. Det var Joypolis. Den ägs av spel-

företaget SEGA och jag är ju ett fan av deras 

maskot. Den här nöjesparken har Tv-spel som 

tema och min kompis är ett fan av en spel serie 

som heter ”House of the dead” som fanns att 

åka. Det var som ett TV spel men man satt i en 

vagn som snurrade runt för det fanns två skär-

mar. En bakom och en framför en. Man fick ha på sig bälte så att man inte flög av och två skjutva-

pen som man då använde för att skjuta zombies med. Det var jättekul och man önskade lite att 

man hade en privat sådan hemma för det kändes nästan som om det var på riktigt. Vi åkte den 

tre gånger. 

Den största anledningen till att jag ville dit var för att jag inte kunde hitta något med Sonic the 

Hedgehog som är Segas maskot. Hittade massa saker med Sonic där och passade på att köpa två 

boxar med musik från Sonic spelen. Det blev inte billigt men det var värt det. Japans CD och DVD 

är samma regions kod  som i Sverige så det är inga problem att köra det på en Svensk CD eller 

DVD spelare. 

Vi besökte en av de större parkerna och man kan nästan inte fatta att man fortfarande är i en stor 

stad när man är i parken. Vi hittade lite mindre tempel och det fanns ett zoo i området men vi 

gick inte dit. Vi njöt av att vara i naturen efter att ha varit bland höghus och en massa folk. Inte för 

att det inte fanns mäniskor där men det blev inte samma sak. 

Våra JRP gällde fortfarande så vi bestämde för att åka till Kyoto. Jag 

ville till Pokemon Centret som fanns där. Ville köpa en version av pi-

kachu som är exklusiv för just den affären. Vi hade lite problem att 

hitta dit för det visade sig att det var inne i en stor byggnad som hade 

en massa olika affärer. Men när vi väl kom dit blev jag lite besviken. 

Just den exklusiva pikachun var slutsåld och vi hade begränsad tid 

med hur länge vi skulle vara i Japan så vi kunde inte vänta på att de 

skulle få in nytt. 

Men jag passade på att köpa på mig vad jag kunde så jag gick iallafall 

inte tomhänt. Sedan besökte vi ett stort område där det fanns flera 

stora tempel som var ihop kopplade med varandra. Vi var på kvällen 

så det hade börjat mörkna och det var inte så mycket folk och det 

gjorde upplevelsen blev annorlunda än vad det var när vi var vid det stora templet i Tokyo. Fus-

himi Inari Taisha heter området och är mest känt är sina tiotusentals torii-portar. Vi han inte gå 

igenom hela området på grund av att vi skulle hinna med tåget tillbaka till Tokyo men det var en 

upplevelse. 

Det ställe vi tyckte var lättast att hitta till var när vi skulle på Traditional Japanese Tea Ceremony. 

Vägbeskrivningen vi fick var jätte lätt att följa så vi kom för tidigt till mötes platsen. Men det 

gjorde inget och vi kunde ta det lugnt och njuta av området. Det var ett område tillägnat för 
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katter. Det fanns statyer med katter, säljare som sålde katt inspirerade saker. Allt var nästan bara 

katt tema på.  

Mötes stället visade sig vara en skola där utländska får lära sig Japanska. Det var en äldre dam som 

visade in oss i byggnaden efter att ha frågat om vi var där för teceremonin. De hade ett sammar-

bete med varandra så allt vi behövde var att sitta och vänta tills en annan dam kom och visade oss 

till tehuset. Deras engelska var väldigt bra så det märktes att de var vana vid utlänningar. 

Jag var beredd på att bli uttråkad men det visade sig vara mer intressant än vad jag först trodde 

och jag och min kompis fick göra te till varandra så det var väldigt roligt. Fick veta senare att hon 

hade jobbat med te ceremoni i 40 år och var snäll och visade oss till en restaurang. Det var det sista 

vi gjorde som vi hade planerat in och hade en hel dag till innan vi skulle resa tillbaka till Sverige.  

Malin Haglund 
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Kebnekaise 
Toppar & glaciärer i området  

Inom fjällområdet finns det cirka 140 toppar 

och cirka 40 glaciärer, En täthet av toppar och 

glaciärer som inte går att hitta på fler ställen i 

landet. Om man jämför med nationalparken 

Sarek som inom samma yta innerhåller cirka 

hälften så många toppar och glaciär. 

Området täcks till största del av kalfjäll. Ter-

rängen är högalpin ofta täckt av blockmarker 

med höga höjder och kamlinjer, glaciärer och 

instängda sjöar i små dalgångar.  

 

 

Kebnekaise är Sveriges 
högsta berg  

Kebnekaise är Sveriges högsta berg och ut-

görs av ett bergsmassiv i Kiruna kommun, 

Norrbottens län. Bergsmassivet har två hu-

Andra toppar  

Mitt i dalgången Ladtjovagge ligger det 

stora berget Tolpagorni, 1662 meter över 

havet. Svår att missa med sitt väldigt karak-

täristiska utseende. 

Västra leden passerar över ett annat berg 

som också, precis som Tolpagorni, ligger 

precis söder om Kebnekaise, Vierramvare 

med sina 1711 meter. Allmänt känd som en 

väldig stenhög. Ett berg som alla vandrare 

längs västra leden garanterat kan referera 

till. 

Anders Johansson 

 

Källa: 

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

Kebnekaise 
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Intervju med 
John 
Du är handledare på växhuset, 
stämmer det? 
 
Jag är handledare i media, lego och fixargrupp, 
mest media. 
 

Vad gör du då? 
 
Jag handleder deltagarna i det de vill göra, allt 
som har med media att göra. 
 

Var arbetade du förut? 
 
På dagcenter piraten, personlig assistent, innan 
det hemtjänsten och fönsterputsare. 
 

Jag ser att du är välmusklad. Var 
bygger du kroppen? 
 
Hemma och på utegym. 
 

Hur länge har intresset för dato-
rer funnits? 
 
Sedan 7-8 årsåldern, då hade jag första datorn att 
leka med. 
 

Föredrar du teknik tidningar 
framför skönlitteratur? 
 
Både och, jag blandar lite. Jag gillar fakta böcker 
om människor 
det är ganska intressant. 
 

Vad ser du helst på TV? 
 
Skräckserier. 
 

 

Skräckfilm eller Kalle på 
spången? 
 
Skräckfilm om det är bra gjort. 
 
 

Är det ett tufft jobb att vara 
chefredaktör för solsidan? 
 
Det är ett väldigt roligt jobb. 
 

Varför äter du inte kött? 
 
Jag vill inte äta djur (min grund, nu miljön.) 
 

Vad är din tanke om sport? 
 
Man måste nog hitta en sport man tycker om. 
 

Vin eller en kall? 
 
En kall! 
 

Ironmaiden eller Kraftwerk? 
 
Helst Ironmaiden. 
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Royal biograf eller hemmabio? 
 
Hemmabio. 
 
 

Hund eller katt? 
 
Både och. 
 

Senast lästa bok eller magasin? 
 
”Omgiven av idioter” 
 

Vad gör du på fritiden mer än att 
ta hand om barnen? 
 
Promenerar och ser på film och serier. 
 

Hur ser framtiden ut? 
 
Flytta till hus någonstans. 
 

Vad tycker du om journalisterna 
på solsidan redaktionen? 
 
De skriver verkligen intressanta artiklar. 
 

Vad tycker du om de tidiga dato-
rerna och utvecklingen fram till 
idag? 
 
Det har gått väldigt fort, snabb utveckling, kanske 
lite för snabb utveckling, se ungdomarna som 
fastnar i telefonen. 
 

Är det sant att första miniräknaren 
tog upp ett helt rum? 
 
Den första miniräknaren vägde fyra kilo, men en 
av de första datorerna vägde 27 ton. 
 
 

Tycker du att utvecklingen är bra 
eller rent av skrämmande? 
 
Både bra och skrämmande. När vi har nytta av 
tekniken så är den bra, men när tekniken tar över 

oss då är det inte bra. 
 

 

Om det inte fanns datorer hur 
tror du samhället hade sett ut 
idag? 
 
Mycket lugnare, tror jag. 
 
 

Är sociala medier något du 
anammar? 
 
Nä, jag har inga sociala medier, då de kan ta 
över och man tappar lätt kontakten med andra 
människor. 
 

Kaffe eller Te? 
 
Kaffe!! 
 
Tack John  
 
Joakim Becker 
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Eiffeltornet  
 

Elifeltornet är ett 324 meter högt järn-

torn i Paris. Eifeltornet är stadens mest 

kända byggnadsverk. Denna fantastiska 

byggnad ritades av Gustave Eiffel till-

sammans med ingenjörerna Maurice 

Koechlin och Émile Nouguier under 

sent 1800-tal  

 

Eiffeltornet väger totalt cirka 10 100 

ton, varav 7 300 ton utgörs av metall-

konstruktionen, som består av ungefär 

12 000 järnbalkar, som är sammanfo-

gade med 2,5 miljoner nitar. Nitarna 

tillverkades i Värmland på Borgviks 

bruk med järn från Saxå Bruk i Värm-

land. Bruket var även en av järnbalksle-

verantörerna. Trots sin storlek har inte 

mer järn än att det solitt skulle rymmas i en kub 

med en sida på knappt tio meter använts. Det är 

1 665 trappsteg till toppen, men det finns 

också hiss, vilken man är tvungen att ta om man 

ska upp till tredje avsatsen, eftersom trappste-

gen från den andra avsatsen till toppen ej är till-

gängliga för allmänheten. Upp till den andra 

avsatsen är det 668 trappsteg, och det är betyd-

ligt billigare att ta trapporna än att betala inträ-

det till hissarna. På plan tre, 285 meter ovan 

marken, fanns ursprungligen en lägenhet för 

Gustave Eiffel.  

 

Man målar om Eiffeltornet vart sjunde år. För 

detta krävs 60 ton färg. Hittills har tornet må-

lats om 18 gånger. I början var tornet mörkrött, 

sedan blekt ockragult Numera är färgen brun. 

Att måla om tornet tar 15 månader och det krävs 

25 målare som enbart använder pensel. Eiffel-

tornet invigdes den 31 mars 1889, men allmän-

heten fick inte tillträde förrän den 6 maj samma 

år.  

 
I Eiffeltornet finns två restauranger: Altitude 
95 på första våningen och Jules Verne, en dyr 
gastronomisk restaurang på andra våningen, 
med egen hiss. 
De tre huvudplattformarna på respektive 57, 115 
och 276 m höjd har även inrymt andra restau-
ranger, teatrar, biografer, radiostationer etc. 
 

Anders Johansson 

 

Källa: 

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

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



