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I den här tidningen kommer du att få läsa om:  

 
● Filmtips till jullovet 
● Få hjälp att tyda dina drömmar 
● Spännande berättelser om nytt och gammat 
● Fotboll 
● Serier och tecknat 
● Information om Covid-19 och inställda julmarknader 
● Musik och språk      och mycket mera…... 
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En krönika om Corona   
 
Covid-19 eller Corona som de flesta säger, har förstört många liv och tagit ifrån oss nära och 
kära.  
 
När jag fick höra om detta första gången så visste jag inte vad alla runt omkring mig pratade 
om. När Statsminister Stefan Löfven skulle tala till oss i nationen den 20 mars 2020 så blev 
jag rädd. “Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Liv, hälsa och jobb är hotade. 
Fler kommer att bli sjuka, fler kommer tvingas säga ett sista farväl till en älskad.” så sa 
Statsminister Stefan Löfven då. 
 
På Krisinformationen.se`s  hemsida hittade jag en artikel om den första kvinnan i Sverige 
som fick Coronaviruset efter ett besök i Kina där smittspridningen började. Kvinnan kände av 
sina symtom när hon började hosta och då kontaktade hon själv vården. Hon blev då 
isolerad på sjukhuset. Artikel om henne skrevs den 31 Januari 2020.  
 
När myndigheterna fick höra om det nya coronaviruset så sa de att risken finns och att 
många kommer bli smittade i Sverige. Så skrev de den 22 Januari 2020.  
 
Samlad statistik över antalet sjukdomsfall med Covid -19, person som har behövt 
intensivvård, och hur många som har dött i sjukdomen. Statistiken är från 2020 11 15. 
Staplarna anger antal person i olika åldrar. 

 
 
Mina egna synpunkter kring detta är det har påverkat mig. Jag tänker nu i juletider på de nya 
restriktionerna. Jag kommer inte att vara i köpcentrum mer under den här tiden, utan 
kommer att handla på nätet. Jag kommer inte att åka med stadsbussar utan jag måste be 
mina föräldrar om skjuts vart jag ska åka. Jag går inte längre på bio för det har jag inte gjort 
sen de nya restriktionerna, vilket är tråkigt. Jag umgås bara med min kille och min familj, 
utan att träffa nya människor. 
I skolan så följer vi restriktionerna. Vissa klasser har fjärrstudier under några veckor och i 
matsalen så sitter vi glesare vid borden och vi får ha egna bestick när vi ska äta mat.  

 
Av: Elin Hesser 



Hålla avstånd 
 

 
 
 

När jag och min pojkvän var ute och gick på promenad i början av april så gick ett 
medelålders par förbi oss som sa till oss att “ Håll Avstånd” vi båda visste inte vad de 
egentligen menar. Nu när det har gått ett några månader så förstod jag nu varför vi 
måste hålla avstånd till varandra.  
 
Nu i dessa tider så behöver vi tänka på hur närmar oss varandra så vi inte blir 
smittade av Corona. Corona har gjort så att vi måste hålla avstånd från varandra och 
framförallt gentemot äldre personer. Vi unga glömmer ibland detta “hålla avstånd” 
vilket då riskerar att smittan kan öka. Vi måste ofta påminna varandra om avståndet 
så vi inte ska vara för nära varandra när vi ses.  
 
Det jag vill säga med detta är att vi måste vara försiktiga när vi träffar andra 
människor. Det är jätteviktigt vad vi alla gör och hur vi beter oss i mötet med andra. 
Det är också viktigt att ofta tvätta händerna och att använda handsprit. När vi hostar 
eller nyser ska vi göra det i armvecket eller i en pappersnäsduk.  
 
 
 

 
 
Av Elin Hesser  
 



Hjärt och Lungräddning  
 

HLR är förkortning av Hjärt- och Lungräddning. Det är en första-hjälpen-behandling 
som ges för att få igång hjärtverksamheten och 
andningen hos någon som har fått hjärtstopp.  
 
Så här gör du om en person har fått hjärtstopp:  
 
1. Prata med personen, ryck eller skaka 
personen på axlarna för att se om personen 
reagerar. Om personen inte gör det, kolla med 
andningen.  
 
2. Öppna luftvägarna genom att lägga en hand 
på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp 
hakan med din andra hand, placera pek och långfinger på hakspetsen.  
Lägg ditt öra nära personens näsa och mun och lyssna efter andetag, kolla samtidigt 
om personens bröstkorg höjer sig. Onormal andning som glesa, djupa och suckande 
andetag kan förekomma vid hjärtstopp. 
 
3. Om personen inte andas eller svarar ska du direkt börja med hjärt- och 
lungräddning. 
Börja med att lägga personen i stabilt sidoläge. Det gör du med att lägga personen 
på rygg och lägg handen närmast dig rakt ut, lägg den bortre armen tvärs över 
bröstet med handryggen mot kinden, sedan vinklar du upp personens bortre knä 
med din andra hand, vänd den medvetslösa personens rygg försiktigt mot dig själv. 
Justera personens hand under kinden så att luftvägarna hålls öppna, se till att 
huvudet inte faller framåt, dra övre benet från kroppen så att kroppen ligger stabilt. 
Ring sedan 112.  
 
4. Nu ska du börja med HLR. Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan 
bröstvårtorna, placera din andra hand ovanpå. Tryck ner bröstkorgen minst 5 cm 
men inte mer än 6 cm. Håll en takt av 100 -120 tryck/min. Tryck 30 gånger hårt och 
snabbt.  
Växla sedan och gör mun-mot-mun-metoden med inblåsning. Öppna luftvägarna 
genom att lyfta upp hakspetsen med två fingrar och böj den medvetslösa personens 
huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm åt näsan på personen med 
hjälp av tummen och pekfingret. Ta djupa normala andetag och täck den 
medvetslösa personens mun och blås försiktigt tills det syns att bröstkorgen höjer 
sig. Gör bara två inblåsningar efter varandra. 
 
5. Växla mellan att ge 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills 
ambulanspersonalen kommer.  



 
Hjärtstartare 
 

Idag finns lättanvända halvautomatiska hjärtstartare på flera platser utanför 
sjukhusen. De kan användas av vem som helst och kräver inga medicinska 
kunskaper. Apparaten ger röstinstruktioner som är enkla att följa. Den kan själv läsa 
om den medvetslösa personen har hjärtstopp eller inte. Det är bara vid hjärtstopp 
som den går att använda.  
 
  

 
Här på skolan finns det en hjärtstartare utanför biblioteket. Det finns 
också en vid receptionen  vid trappan ner till matsalen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av:Elin Hesser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Pulsen 
Att ta pulsen är en vanlig undersökning vid hälsokontroller. Det är hjärtats slag som mäts när 
man tar pulsen. Genom att ta pulsen kan man kontrollera antal hjärtslag per minut och hur 
regelbunden rytmen är.  
 

 
Du tar pulsen med hjälp av dina fingrar så inget hjälpmedel behövs. Det vanligaste sättet att 
ta pulsen är från insidan av din handled. Där går det en artär eller pulsåder som kallas 
strålbensartär. Det går också bra att kolla pulsen på halsen genom att du sätter pekfinger 
och långfingret på sidan av halsen eller ta pulsen i ljumsken av lårartären. 
En vuxen person som vilar brukar ha en puls på 60 till 70 regelbundna slag per minut. En 
vältränad person brukar ha en lägre vilopuls på mellan 45 och 55 slag per minut eller ännu 
lägre. Varför vi kollar pulsen är för att vi kan ta reda på om vi har förmaksflimmer eller 
förmaksfladder. En hastig eller svag puls kan tyda på att du har en stor eller yttre blödning.  
 
Läkare eller någon annan vårdpersonal kollar din puls om du ska göra dessa saker som  
1. genomgå en hälsokontroll 
2. genomgå en blodtrycksmätning  
3. om du har svimmat  
4. om du ska opereras  
5. om du har råkat ut för en större blödning 
6. om du har försämrad blodcirkulation  
7. om du har problem med hjärtat 
 
Pulsen kan också variera om man  
  1. har ansträngt sig fysiskt  
  2. är stressad eller rädd  
  3. har värk i kroppen 
  4. har feber  
  5. har förlorat mycket blod  
  6. har druckit kaffe  
  7. får i sig nikotin eller har hög dos av läkemedel i kroppen  
  8. försöker att sluta snusa  
  9. använt droger 
10. har druckit för mycket alkohol 
11. har fått en propp i lungan eller har en lungsjukdom som leder till att kroppen får dåligt med syre. 
 
Vid vissa lägen kan pulsen bli ännu långsammare om du  
1. Du svimmar. 
2. Du tränar och blir mer och mer vältränad. Mer träning kan ge lägre vilopuls. 
3. Du använder vissa läkemedel. Till exempel läkemedel som bromsar hjärtats slag, som 
betablockerare, kalciumblockerare och digitalis. 
4. Du får en blockering av hjärtimpulsen från förmaket till kammaren, så kallad AV-block. 
Av: Elin Hesser 



Drömtydning  
 
 

 
Drömtydning handlar om att tyda och tolka sina drömmar. 
Enligt psykologiska studier och forskning så anses det att drömmarna har en 
koppling till vårt välmående, både psykisk och fysiskt. Man tror att drömmar kan vara 
ett slags terapi eller ett sätt att förbereda sig för vad som ska ske.  
 

 
Våra kända psykologiska forskare Sigmund Freud (t.v.) och Carl Jung hade olika 
synpunkter men hade samma inverkan på människans uppfattning om det mänskliga 
sinnet. Enligt Freuds teori så ansåg han att vi människor befinner oss i ett medvetet 
tillstånd men vi agerar inte enligt våra djupaste önskningar. Hans slutsats var att 
våra drömmar kan ge oss tillgång till undertryckta eller ångestkännande tankar. 
Enligt Carl Jungs teori så var drömmar endast en representation av männsikans 
omedvetna sinne. Jung fokuserade mer på symboler och bildspråk. Han ansåg att 
drömmar kan ha olika betydelser beroende på drömmarens associationer.  
 
 



Både Freud och Jung kom tillslut överens om att tolkningen ligger i drömmarnas 
händer.  
De symboler som dyker upp i våra drömmar kan vara unikt personliga mer 
allmänneliga och arketypiska. De personliga tolkningarna har en särskild betydelse 
för just dig och ingen annan 
 
De vanligaste symbolerna som man drömmer om och deras tydning 
 
Falla / ramla 
Att tappa fotfästet. 
Släppa taget om något och slänga sig ut i det okända utan att veta hur det slutar. 
Kan även symbolisera ”platt fall” beträffande något projekt. 
Att falla i anseende. 
 
Flyga 
Högtflygande planer – Flyt i livet, känner sig glad, lycklig, kompetent – Den negativa sidan 
kan vara att du inte står med fötterna på jorden eller flyr från något. Försök att istället möta 
och konfrontera det som upplevs som en utmaning. 
Enligt S.Freud: Erektion 
Enligt C.G. Jung: Frihet, självförtroende, transcendens 
 
Komma för sent – inte hinna med 
Stressdröm: Jäkt, känsla av att livet går ifrån dig medan du förbereder dig, sköter plikter, 
hjälper andra, krav – ska bara först …. 
 

Tappa tänder 
Drömmar om att tappa tänder är vanliga. Om du drömmer om detta kan det symbolisera 
maktlöshet och osäkerhet. Att du känner dig oförmögen att smälta och handskas med 
situationen just nu. Också att du kanske upplever dig som oförmögen att göra dig hörd eller 
att du känner att du förlorar din personliga kraft. 

 

Mina egna drömmar så har jag drömt om är att jag har tappat tänder, fallit och kommit 
försent till skolan. Jag tycker om att tyda drömmar. På så sätt så vet jag vad som ska hända 
under dagen för då är jag förberedd.  

Källa 1 - Wikipedia 
källa  2 -obsid.se ( historia om drömtydning , Sigmund Freud och Carl Jung 
Källa 3 - drömcentrum ( tyda dina drömmar symboler)  

Av: Elin Hesser 

 

 

 

 



 

Min resa till Thailand  
 
När jag var tio år gammal åkte jag från Landvetter till Helsingfors. Där väntade vi på                
vårt flygplan som skulle landa och flyga oss till Bangkok. När vi kom fram var               
känslan som hemma för mig, även om jag föredrar Sverige som mitt hem. När jag               
och mamma skulle till Chaiyapum mötte vi en släkting/kompis och åkte runt i stan              
där vi bland annat fick äta äkta thaimat. Vi reste sedan fyra timmar för att komma till                 
min hemstad. Där fick jag möta min mormor och min döende morfar. Jag fick också               
träffa min barndomskompis som tyvärr har blodcancer.  
Alla var glada och nyfikna på hur jag har det i väst. Tyvärr kunde jag inte så bra                  
thailändska och inte engelska heller på den tiden. Det var som att vara stum, det var                
jobbigt att inte prata sitt eget språk. 
  
Jag var mest intresserad av typ Power ranger        
eller typ kamen rider. Det är att man är klädd i           
en plasthjälm eller åker på sina motorcyklar. De        
var mina favorit barndomsfilmer.  
 
Typ varje dag brukade jag och mamma gå till         
byn, som heter Chaiyaphum, för att köpa       
frukost. Det blev mest stickyrice med griskött på        
spett och korvar doppat och marinerad i sweet        
chilisås.  
Det var en dag i Thailand när jag fyllde tio år, så            
kunde vi nästan inte åka nånstans för att det var          
mycket översvämningar. Det var mycket högt      
med vatten och jag såg att folk hade sandsäckar         
som barriärer på trottoarerna så att vattnet inte        
skulle rinna in i affärer eller hus.  
 
 
 
Sen åkte vi hem till min hemstad igen och firade min födelsedag. Någon dag senare               
skulle min morfar till sjukhus. Jag var med min kompis släkt med deras familjer. Det               
tråkiga var att morfar hade inte lång tid kvar att leva. Jag hörde från min mamma att                 
han skrek på sjukhuset. Han kommer alltid att finnas där för mig, i mina drömmar               
och i mina minnen. Morfar hade två olika sjukdomar. Jag var glad att han slapp               
smärtan, det plågade min mamma och min mormor och självklart mig också. Det             
viktigaste är att jag fick spendera hans sista tid med honom. Jag kramade om min               
morfar.  
 
 



Jag fick höra häftiga historier om min morfar från min mamma. Bland annat om att               
han kunde jaga och härma fågelsånger. Han odlade en egen tobak på ett fält som               
min mamma och min moster fick ta hand om. På den tiden var det dyrare med                
cigarrer, sa min mamma. Hans cigarrer var av bra kvaltié.  
 
 
Han gjorde också hembränt sprit. Många ville ha hans rissprit, även ungdomar.            
Polisen hade försökt ta honom, men han gömde sig i ett övergivet hus. Folk på den                
tiden trodde på spöken, men min morfar var inte rädd, han var klok som jag. Han sa                 
att jag var det bästa barnbarnet som han hade.  
När han dog så åkte min mamma och min moster till Thailand igen. De fick kremera                
och begrava honom. Men det som chockade mig var att min mamma sa att många               
från västvärlden som han inte kände honom, ville visa respekt för honom som att              
han vore en Gud eller en symbol för dom. Det var min resa i Thailand. 
 
 
 

 
Den här bilden är tagen när jag var liten. 
Tyvärr vet jag inte hur gammal jag var på den bilden 
men kanske 2 år. 
Bakom mig var det en liten kiosk där min kompis släkt 
säljer läsk, godis och tidningar. Den här staden som 
jag föddes i heter Chaiyapuhm. 
 
 Av: Atcha Koknok 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iriska (Gaeilge)( gwellga/gwellge)  
 
Iriska (Gaeilge) är ett keltiskt språk som har pratats i Irland i många år.  
Sedan 1921, är det ett officiellt landets språk i landet. (Det är också ett officiellt               
språk inom EU sedan 2007). Efter att England koloniserade landet var alla tvungna             
att prata engelska och det var förbjudet att prata iriska.  
Många som hade iriska som modersmål blev tvingade att prata engelska. Många            
personer i Irland blev också illa behandlade på grund av det. Katolska kyrkan ville              
också att man skulle prata engelska. 
 
I mitten och under slutet av 1800-talet var det väldigt fattigt på Irland. Många              
personer emigrerade då till Amerika och hamnade i USA. Det sägs att det i slutet av                
1800-talet fanns fler personer i USA som pratade iriska än på Irland.  
 
På grund av att språket inte fick talas finns det idag inte så många som pratar                
språket flytande och som uttalar orden korrekt, språket lärs ut i flera skolor i norra               
Irland och i resten av Irland nu för tiden. Man räknar med att det finns cirka 40.000                 
infödda irisktalande och cirka 72.000 - 78.000 personer som använder det dagligen. 
Iriska talas förutom på Irland också på Nordirland, i Storbritannien och i USA. 
 
Idag finns det en radiokanal och en tv-kanal som sänder          
på iriska, det har stärkt språket en del. Samtidigt är det           
framför allt äldre som talar iriska och när de dör så är det             
inte så många yngre som tar över och talar språket. 
 
PS: De gröna områdena markerar var det finns flest 
irisktalande personer och där språket talas dagligen.  
 
Det finns många i USA som har irländska rötter eller lite 
irländsk blod också  i Kanada , i Australien, New zealand 
några platser i sydamerika.  också. 
 
Det finns 22,279 amerikanare halv irländare som sägs prata Gaeilge hemma 
dagligen.  Gaeilge(iriska) har  
 
Cymraeg (kum rah gh) 
Är ett språk som pratas i Wales, det lär ut i alla skolor och det finns mera folk som 
pratar språket än iriska, och är en av många minoritetsspråk. 
Det är ett brittoniskt språk i den Keltiska språk familjen. 
Det finns mer Cymraeg talare än Iriska/Gaeilge  

 
 
 
 



Scottish gaelic eller Gàidhlig 
Det är ett Keltiskt språk som pratas i Skottland av många som bor i Kanada Nova 
scotia, där de lär ut språket och skotska traditioner och i  skottland. 
Språket var också ett språk som pratas i skottland som första språk innan landet 
invaderades av engelsmännen. 
Den moderna Gàidhlig har 18 bokstäver i sitt alphabet  
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, R, S, T, U. 
à, è, ì, ò, ù 

 
Manx (Manx: Gaelg or Gailck, pronounced [ɡilɡ] or [ɡilk] or [ɡeːlɡ]) 
Det är en blandning mellan gammaldags Gaeilge och Gàidhlig, det pratas i en liten ö 
som heter island of man, mellan Irland och Storbritannien. 
Språket är ganska relaterade och en blandning mellan olika gammeldags  iriska, 
skotska dialekter. 
Det finns inte så många som pratar språket som första språk, på grund av det finns 
det inte så många litteraturer på språket. 2011  hävdade 1,823 människor att de 
kunde skriva, prata och förstå språket. 
I bilden kan man se var isle of man ligger :)  och Wales 
också. 

 
 
I den röda cirkeln 
ligger cornwall där 
563,600 (2017) 
kumbriska talande 
människor bor  
 
 
 
 
 

 
Cornish/ Kumbriska (eller i standard skriven form 
Kernewek or Kernowek;)  
Är ett britoniskt språk som är också i den keltiska språk 
trädet. 
Cornish är ett återupplivat språk, som börjades att bli utlärd och pratas nyligen.  
Språket dog ut i 1777. Cornish är ett av de bretoniska språken, som är en del av den 
keltiska grenen i den  keltiska språkfamiljen. Brittonic inkluderar också walesiska, 
bretonska och kumbriska(Cornish)  språk; varav den senare är utdöd.  

 
Scottish Gaelic, Irish och Manx är en del av den separata Goidelic-grenen av Insular 
Celtic. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Manx
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Manx
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Manx


 
 
 
 

Och till slut Breton, som är ett  
Breton eller brezhoneg är ett keltiskt språk som pratas i 
frankrike och  dom gråa delarna på bilden. 
 
Information från Wikipedia 

 
Av: Yukari Machado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keltisk musik 
 
En grupp som spelar keltisk musik är Celtic woman som är en folkmusikgrupp och består 
av fyra irländska kvinnor. De heter Mairead 
Carlin, Susan McFadden, Eabha McMahon och 
Tara mcNeill.  
Gruppen bildades 2005 och sjunger såväl 
traditionella keltiska som moderna sånger. De 
spelar keltisk musik, Irländsk folkmusik, New 
age, Kristen musik ,Ac.pop och 
Klassiska crossover. 
Gruppen har gett 15 cd och 11 DVD. 
 
Av: Dan Lönnberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För några veckor sen var det fredagen den 27 november, då var det black friday då är det 
rea på många produkter. 
På nyheterna på radio och tv så rekommenderade man att vi inte skulle går till affärerna för 
att handla. Istället så rekommenderar dom att vi ska handla på nätet. 
 
Black Friday härstammar från USA och infaller traditionellt sett dagen efter Thanksgiving, 
den fjärde torsdagen i november. Redan år 1975 började uttrycket “Black Friday” att röra sig 
utanför Philadelphia, där namnet ursprungligen härstammar ifrån. Black Friday är landets 
viktigaste och största readag och många butiker har öppet extra tidigt eller sent. T.om. vissa 
skolor och arbetsplatser håller stängt, trots att det inte är någon officiellt ledig dag. Det är 
heller inte helt ovanligt att man åker och shoppar mitt i natten, för att vara säker på att man 
inte missar de bästa fynden. 
 
 
Ps: Jag kommer handla i affären Elgiganten, på Black friday. På grund av jag ska till 
tandläkaren kommer vara där supertidigt. Jag ska köpa en Ipad där ordinarie pris är 4.990 kr 
och de skulle sänka många varor med 50%. Jag kan tänka mig att ge max 3.000 kronor.  
 
Av: Phichai Bunprasert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slaget vid Pearl Harbor 
 
I juli 1941 hade USA, Storbritannien och       
Nederländerna fryst alla japanska    
kommersiella tillgångar i hopp om att      
stoppa Japans expansion i sydostasien     
och stoppa det andra kinesisk - japanska       
kriget. I villkoren för att flytta embargot       
ställde USA krav på att Japan skulle dra        
sig tillbaka från Kina och gå med i        
tremaktspakten som Japan inte var villiga      
att göra. Japan var ytterst beroende av import av råvaror såsom olja och planerade              
därefter en anfall mot oljerika Nederländska Ostindien, Brittiska Malaya och den           
amerikanska kolonin som var i Filippinerna.  
 
Den Japanska industrin var mycket mindre än USA:s. Japan kunde inte hoppas på             
att vinna ett längre krig så Japan hade planer på att anfalla den amerikanska              
Stillahavsflottan som var ankrad vid flottbasen Pearl Harbor. Den Japanska          
kommendören Kameto Gandhi Kurojima kom fram till att anfallet skulle utföras av            
sex hangarfartyg understödda av nio jagare och en tung kryssare. Detta för att man              
hoppades på att sätta den amerikanska Stillahavsflottan ur spel. Skeppen under           
Viceamiralen Chuich Nagumo som hade befäl över Japans första luftflotta. På           
japanska så heter första luftflottan, Koku Kantai. Flottan färdades över norra Stilla            
havet för att undvika spaningsflyg. Militärledningen hade kommit överens om att           
anfallet skulle börja den 7 december kl 8:00 och deras första mål var hangarfartygen              
och de stora slagskeppen och sedan skulle man bomba flygfälten och hangarer så             
att inga amerikanska flygplan skulle kunna slå tillbaka. De sex Japanska           
hangarfartygen skulle ha med sig 390 plan. Aichi D3A Val var störtbombare,            
Nakajima B5N Kate torpedbombare och Mitsubishi A6M Zero Zen, Zeke jaktflygplan           
var flygplan som skulle användas. Mitsuo Fuchida var chefen över anfallet. Den 7             
december 1941 så började anfallet mot Pearl Harbor. Klockan 06.00 på den 7             
december lyfte de första Japanska flygplanen och började anfallet och på 15 minuter             
hade 183 plan lyft. Samtidigt fick Pearl Harbor in signaler på sin radar. Dom trodde               
att det var B-17 som kom från fastlandet som hade kommit. Vid cirka 07.55 började               
det regna bomber och torpeder ner från himlen. Efter 10 minuter träffades USS             
Arizona av en bomb som penetrerade pansardäcket i närheten av Torn 2 och             
exploderade, varvid den antagligen antände ett svartkrutförråd för salutkanoner och          
katapulter (troligast enlighet utredning efter kriget). Japan förstörde eller sänkte          
ytterligare 7 fartyg. Oljan som fartygen hade släpptes ut, fattade eld. Fler än 200              
amerikanska flygplan förstördes på marken innan dom hann lyfta. Explosionen på           
Arizona orsakade 1200 amerikanska besättningsmäns död. Omkring klockan 09.00         
lyfte den andra Japanska anfallsvågen bestående av 167 flygplan. Efter anfallet så            
hade Japan endast förlorat 29 flygplan, 55 flygare, en ubåt och 5 miniubåtar. I  



 
jämförelse hade omkring 2403 amerikanska militärer och civila stupat i attacken. 8            
fartyg hade sänktes och cirka 390 flygplan hade förstörts i anfallet. En av japanernas              
huvudmål var de amerikanska hangarfartygen, men dom var ute till havs och så dom              
blev oskadda, vilket var ett strategiskt bakslag för Japan. Dagen efter anfallet så             
röstade USA:s kongress enhälligt ( så när som en röst ), på president Roosevelts              
begäran, för att förklara krig mot Japan.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 

  
 

 
Av: Simon Roesler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 
 
Fruktan av Nazityskland Kärnkraftsprogram var orsaken till att USA inledde Manhattan           
Project. Japan hade ett kärnkraftsprogram och en ledande fysiker hette Yoshio Nishina. USA             
ville göra slut på andra världskriget snabbt, därför hade de beslutat sig för att släppa den                
första atombomben. På morgonen den 6 augusti 1945 släppte USA så den första             
atombomben. Den hette Little Boy och släpptes över Hiroshima i Japan. 
Planet som släppte atombomben över Hiroshima var en flygplanstyp av Boeing B-29            
superfortress. Atombomben släpptes på 10 000 meter och atombomben detonerade 600           
meter över marken. Klockan var 08:15 när USA släppte Little Boy över Hiroshima.  
 
Den 9 augusti 1945 kl 11:02 släppte USA en till atombomb över Japan. Den här gången var                 
det över Nagasaki. Atombomben som släpptes över Nagasaki hette Fat Man. Det var Fat              
Man som gjorde att Japan kapitulerade i kriget.  

 
Effekterna av en atombomb är fruktansvärda för både människor, klimat och ekonomi. För             
människor är effekterna så här: När en kärnvapenexplosion uppstår så kommer en enorm             
värmevåg som rör sig i ljusets hastighet och som leder till brännskador som är allvarliga.               
Vård av brännskadade människor är en stor utmaning för sjukvården. Cancerrisken är en             
väldig stor risk när det gäller dom som överlevt en atombomb. Reproduktion och foster som               
utsätts för radioaktiv strålning kan ge upphov till ärftliga missbildningar. När det kommer till              
foster så är dom sårbara för strålningexponering på grund av fostrets cellvävnad, som             
tillväxer snabbt. Foster har visat sig ha en ökad risk för barncancer.  
 
Vid varje användning av en atombomb uppstår det lokala effekter av värmestrålning som ger              
bränder, tryckvågor och radioaktivitet. Mat och vatten blir förgiftat av radioaktivitet med            
flyktingströmmar epidemier och socialt sönderfallande samhälle som konsekvenser. Klimatet         
påverkas också mycket på grund av bränder som uppstår efter en detonation av en              
atombomb Atombomben är en typ vapen vars sprängladdning får sin energi från fission av              
atomkärnan som består av plutonium, men vid framställning så använder man sig  av uran.  
 
Den 6 augusti varje år är det en minnesdag för Atombombens offer och för arbetet att                
Atombomber aldrig mer ska användas. I år är det 75 år sedan bomberna över Hiroshima och                
Nagasaki fälldes. FN-förbundet i Sverige     
anordnade i år en rad olika seminarier och        
kampanjer i samband med det. 
Av: Simon Roesler    



Film 
 
En av mina favoritfilmer heter Death proof. Där spelar en av mina 
favoritskådespelare Kurt Russell. Filmen är skapad en av den legendariska 
regissören Quentin Tarantino som även har gjort andra filmer som t.e.x Pulp fiction, 
Django unchained Inglorious basterds.

 
 
Filmen handlar om en kille som heter Stuntman Mike som kör en av mina favoritbilar, en 
Chevrolet nova ss. Det handlar om ett gäng unga tjejer som ska fira deras kompis på 
hennes födelsedag. På en bar kommer plötsligt en okänd man i backslickat hår in. Mannen 
har ett stort ärr i ansiktet och han börjar att umgås med tjejgänget. Efter ett tag frågar han 
om någon av tjejerna vill ha skjuts. En av tjejerna ville det. Det visade sig bli ett stort 
misstag. Han dödade henne med sin Chevrolet nova genom att köra och bromsa och köra 
sen bromsa så hon flyger ur bilen med hög hastighet. Sen åkte han tillbaka och såg hennes 
kompisar, då beslöt han sig för att döda dom också genom att köra förbi och svänga mot 
deras håll. Sen stänger han av lampan på bilen och sedan satte han full gas rakt mot deras 
håll. Sen kraschade dom och tjejerna dog men han klarade sig. Han skadade sig så han 
hamnade på sjukhus. Efter några månader på sjukhuset så såg han sitt nya offer men offret 
gjorde att han fick smaka på sin egen medicin.  
 
Filmen hade premiär i Sverige den 1 juni år 2007, genren är Action Slasher. 
Staden som dom spelade in filmen i var i Austin Texas alltså staden Texas. 
 
Enligt min åsikt tycker jag att denna filmen är den mest prestigefulla filmen av de som inte 
kostar så mycket att spela in. Filmen är en gammal klassiker och jag vill den 10 poäng av 10 
möjliga. 
 
Av: Atcha Koknok 



The legend of Zelda eller ゼルダの伝説(Zeruda no Densetsu)  
på japanska. 
 
Jag vill skriva om spelet Zelda. 
Det är ett spel som är gjort av två japanska speldesigners som heter Shigeru Miyamoto och 
Takashi Tezuka. Spelet är publicerat av Nintendo. 
 
I Zelda-spelen spelar man en karaktär som heter Link och man ska rädda prinsessan Zelda. 
Man kan slåss mot monster, hjälpa olika karaktärer och utbyta saker och i Breath of the wild 
kan Link också laga mat. 
 
The Legend of Zelda-spelen är en blandning av puzzel, action, äventyr/battle gameplay och 
exploration. Det finns många olika versioner och nya spel av detta spel. T.ex. Breath of the 
wild, Minish cap, Ocarina of time, Majora's mask, Link to the past, Skyward sword och 
många andra. 
Zelda är också en av de mest framgångsrika spelen 
för Nintendo. 
 
Antagonisten är oftast Ganondorf eller hans alter ego 
Ganon. 
 

 
Konsoler: Nintendo ds, gameboy, Nintendo switch, 
wii, U switch, Nintendo 3ds, 
Twilight princess, 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Miyamoto
https://en.wikipedia.org/wiki/Takashi_Tezuka
https://en.wikipedia.org/wiki/Gameplay


Pokémon (ポケモン) eller  Pocket Monsters (ポケットモンスター 
Pokettomonsutā) som den hette innan 
 
Det här är ett spel som är gjort i Japan, men det är mest känt för dess animerade serier, filmer 
och kortspel, serietidningar och det är känt i många länder. Spelet/serierna är dubbade till många 
olika språk. Originalspråket är japanska och namnen som pokemon har är också olika på 
originalspråket. 
 
Spelet skapades av Satoshi Taijiri. Produkterna skapades av Game freak för Nintendo. 
I spelet spelar man som en karaktär som är en tränare och tränarna slåss mot andra tränare. Det 
går ut på  att bli den bästa tränaren av alla och också att fånga sällsynta pokemon.  
 
Dessa Pokemon har olika namn, krafter, former och storlekar. Med dessa ska du besegra 
gymledare för att vinna olika brickor,  som har olika färger och former beroende på vilken typ av 
pokemon de har och tränar med mest. 
 
I spelen får man erfarenhetspoäng, pengar när man besegrar en annan tränare och det används 
för att lvl up pokemon.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulbasaur eller Fushigidane (fu-SHI-gi-DAN-e) (フシギダネ) på Japanska. 
 
 
 
Nintendo Co., Ltd. (任天堂株式会社 Nintendō Kabushiki gaisha?) är ett japanskt 
multinationellt hemelektronikföretag som främst tillverkar spelkonsoler och 
producerar TV-spel. Nintendo är mest känt för spelserierna Super Mario, The 
Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox och Mario Kart. Företaget grundades den 
23 september 1889 av Fusajiro Yamauchi,[4] som började tillverka spelkort, men är 
sedan slutet av 1970-talet mestadels inriktat på tv-spel. I Norden distribueras 
Nintendos produkter av Bergsala AB.   
 
AV Yukari Machado 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kabushiki_gaisha
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%C3%85tergivning_av_fr%C3%A4mmande_spr%C3%A5k/Japanska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Multinationellt_f%C3%B6retag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemelektronik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelkonsol
https://sv.wikipedia.org/wiki/TV-spel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Super_Mario
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda
https://sv.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Zelda
https://sv.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong
https://sv.wikipedia.org/wiki/Star_Fox
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mario_Kart
https://sv.wikipedia.org/wiki/23_september
https://sv.wikipedia.org/wiki/1889
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fusajiro_Yamauchi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nintendo#cite_note-history_NOJ-4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spelkort
https://sv.wikipedia.org/wiki/1970-talet
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WorldEnd: Vad gör du i slutet av världen? Är du upptagen? 
Kommer du att rädda oss? 
 
Jag har läst och tittat i en novell som heter 

WorldEnd eller världens slut. Den handlar om en 

värld som har förändrats från fred till ett oändligt 

krig mot dom mystiska odjuren. 

Det här var nog den bästa novell jag har läst och 

dom har gjort den till tv- serie och den var för 

sorglig och det är den serien som fått mig att 

gråta  D:. 

 
 

Huvudkaraktär: 

Chtholly Nota Seniorious,Willem Kmetsch 

 

Bakgrund 

Genom att sätta sitt liv på spel, lämnar Willem Kmetsch, sina nära och 

kära och gå ut för att slåss mot ett mystiskt monster, och även om han är 

segerrik, blir han frusen till is. Det är under hans isiga sömn som 

skrämmande varelser som kallas "Odjur" dyker upp på jordytan och hotar 

mänsklighetens existens. Willem vaknar 500 år senare, bara för att hitta 

sig själv som den enda överlevande från sin ras när mänskligheten har 

utplånats. Tillsammans med de andra överlevande raserna tar Willem sin 

tillflykt till de flytande öarna på himlen och lever i rädsla för djuren 

nedan. Han lever ett liv av ensamhet och gör bara udda jobb för att klara 

sig. En dag får han i uppdrag att vara vaktmästare. Willem tänker 

ingenting på det, men han inser snart att dessa vapen faktiskt är en 

grupp unga leprechauns. Även om de liknar människorna, tar de ingen 

hänsyn till sina egna liv och identifierar sig själva som bara krigsvapen. 

Bland dem är Chtholly Nota Seniorious, som är mer än villig att offra sig 

själv om det innebär att besegra odjuret och säkerställa fred. Willem blir 

något av en farfigur för de unga trollhopparna 

som kärleksfullt vakar över dem och stöder dem 

på det sätt som han kan. Han, som en gång 

kämpade så modigt i frontlinjerna, kan nu bara 

hoppas att de som skickas till strid återvänder 

säkert från de monster som förstörde hans slag.  

 

Av: Pitchay Bunprasert 



BILBO HOBBIT ÄVENTYR  
Av Joh Ronald Reuel Tolkien, The Father of fantasy  
  
 
 

 

Viktiga delar i boken är: 
1. Det viktiga  om  vänskap, lojalitet, mord 
och det viktigaste av allt - förlåtande.  
2. Varning  för girighet, hat, vrede och 
hämnd. 
3. Mångkulturell vänskap - Tolerans  
 
Boken handlar om en Hobbit som heter 
Bilbo Bagger som ge sig ut på ett äventyr 
tillsammans med Dvärgarna; Dwalin, Balin 
Kili och Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, 
Bifur, Bofur, Bombur och Thorin 
Ekensköld som är dvärgkungen  och 
Trollkarlen Gandalf.  
De ger sig ut för att återta Erebor från 
Draken Smaug. 

 
 
 
 
 
Mr J R R Tolkien  
Han föddes 3  januari 1892 i Bloemfontein i 
Sydafrika. Han dog den 2 september 1973 i 
Bournemouth i Dorset i Storbritannien.  
Religion: Han var en trogen romersk katolik och 
gick ofta i söndagsmässan. 
Han var soldat under första världskriget. 
Nazityskland var inspirationen till Mordor och Hitler 
var inspirationen till Sauron. 
Han var nära vän med C.S Lewis, författaren till 
Narnia. 
Hans son Christopher Tolkien dog nyligen, den 16 Januari 2020  (95 år)   
 
 
Jag har både läst boken och sett filmen och jag älskade dom båda. 

 
Av: Dan Lönnberg 
  
  
 



 



 



Walter Elias “Walt” Disney 1901- 1966  
Walter föddes 5 december 1901 i 
mellanvästerns Illinois Chicago. Han växte 
upp  
på en gård med tre äldre bröder och en 
lillasyster. De hade ingen lätt uppväxt med en 
far som ständigt straffade dem med stryk och 
pisk med björkris och sin livrem. 1923 tog 
han med sin bror Roy och åkte till Hollywood 
för att starta upp Disney Bros som kom att bli 
världens kändaste varumärke och 
oförglömliga tecknade figurer som Walter 
själv skapade,  såsom Musse Pigg, Kalle Anka, Långben och Pluto. Walt Disney gifte sig 
med Lillian Marie Bounds den 13 juli 1925. De fick en dotter vid namn Diane 1933 och 
adopterade dottern Diane 1936. Walter dog 
av lungcancer några veckor efter sin 
65-årsdag.  
 
Några av Disneys nöjesparker 
Disneyland i Paris invigdes 1992 
Disneyland Park i Kalifornien invigdes 1955 
Disneyworld i Florida invigdes 1971 
 
 
 
Jockes favoriter: 

● Tarzan - år 1999 
Det sker en skeppsolycka och en familj försöker att rädda sig genom att de tar en 
livbåt och tar sig till en ö, men där dödas föräldrarna av en leopard. Sonen Tarzan 
överlevde och togs hand av en gorilla. Gorillan föder upp pojken som sin son. Han 
blir större och får många vänner och till slut finner han sin fru Jane. 

- Jag tycker den har en trevlig handling och ger en bra familjekänsla.  
  
 
Lejonkungen - år 1994 
Hakuna Matata - betyder “inga bekymmer” på språket swahili. En lejonkung  föder en 
lejonunge som heter Simba, som ska bli den nästa kungen. Kungen Mofasa har en 
elak bror som heter Scear. Scar låtsas vara vän med Mofasa och Simba och lockar 
Simba till att göra dumheter. Mofasa går till hyenornas land där han hamnar i trubbel.  

- Jag tycker även denna film ger en fin familjekänsla med en ledsam känsla. 
 
 

● Den lilla sjöjungfrun - år 1989 
En sjöjungfru, dotter till havsguden Triton. Ariel som är nyfiken på saker över ytan 
och pappa Triton förbjuder henne att gå upp till ytan för att se på människorna. Hon 
träffar en snygg människoprins som heter Erik som hon vill rädda från att drunkna.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lillian_Marie_Bounds
https://sv.wikipedia.org/wiki/13_juli
https://sv.wikipedia.org/wiki/1925


 
 

● Bambi - år 1942 
Om en liten hjortkalv som föds i skogen tillsammans med sin mamma. Han får 
uppleva massa saker i skogen. Han träffar sina kompisar i skogen, skunken 
Blomman, som är både blyg och söt, Stampe som är kaninen som älskar att stampa. 
Detta är en familjesaga som både är söt, gullig och sorglig. 
Den bygger på en tysk bok som handlar om ett rådjur, men i disneys film är han en 
hjort. 
 
 

● Micke och Molle - år 1981 
En söt saga som handlar om en rävungen Micke som växer upp hos en tant efter att 
hans mamma dör. Molle bor hos en jägare och tränas till jakthund. Rävungen och 
hundvalpen Molle blir vänner och förstår inte att de borde vara ovänner. 
 

 
● Snövit och de sju dvärgarna 

Snövit och de sju dvärgarna som kom ut år 1937 är Disneys första långfilm 
En gång för länge sedan bodde det en drottning i ett kungarike. Hon ville vara den 
vackraste kvinnan i världen. Hon förklär sig till en gammal gumma och förgiftar ett 
äpple som som hon ska använda för att döda snövit. Snövit somnar in och kan bara 
väckas till liv av en kyss. De sju dvärgarna tar hand om snövit och tar hand om deras 
hus, hon får inte lämna huset för hon kan bli dödad.  

 
 
Min egen disney samling  
Jag har alla i disneyfilmer i min samlingen som består av ca 60 stycken filmer. Min samling 
består av blu-ray filmer. Jag har köpt den här samlingen själv, det  tog mig ca två år att få 
ihop den. Den senaste filmen från år 2020 heter “Raya och den siste draken”. Den är 
planerad att ha Sverigepremiär 20 mars 2021.  
 
Några filmer som är ganska okända 
Taran och den magiska kitteln, 1985. 
Pank och fågelfri, 1947 
Tre Caballeros, 1945 
 
Några filmer som jag inte har sett är  
Make my music 1946 
Melody time 1948 
Mulan 1998  

 
Av: Jocke Aronsson Brönnestam 

 
 
 
 
 



 
 

Statsministerns tal till Nationen  
 
Söndagen den 22 November höll Stefan Löfven tal till nationen om Coronapandemin i 
Sverige. 
Han säger att vi går in i vintermörker och att världen har förändrats framför våra ögon.  
Han säger också att det kommer att dröja innan vi kan återgå till det normala.  
 
I somras kunde vi vara ute, träffa folk, vara utomhus och framförallt träffa våra släktingar.  
Coronapandemin kom i februari. Vi gick då dock mot ljusare tider under våren då det var 
lättare att umgås utomhus. Nu är det november och går mot december då det åter blivit 
mörkt i vårt land. Det gör att vi inte umgås lika mycket utomhus. Vilket gör att det blir svårare 
att umgås. Detta gör att vi måste vara mer försiktiga och restriktiva när det gäller att umgås 
med varandra. 
 
Inom sjukvården vårdas det fortfarande väldigt sjuka människor i Covid -19 och allt fler dör i 
Sverige. Det är nu fler än 6000 personer som har dött av det här viruset. En avliden person 
kan vara en förälder, ett kärt barn eller en älskad vän, sa statsministern. 
Men vi ska fortsätta att komma ihåg att sjukhuspersonal räddar liv dag som natt, månad för 
månad.  
 
Hur det kommer att se ut kring luciafirande och julen påverkar hur vi lever idag, om vi hjälps 
åt på alla sätt som vi kan.  
Det kommer fortfarande att vara mörkt på flera sätt men vi måste alla hjälpas åt för att det 
ska kunna bli bättre. Just nu kan läget kännas brutalt och hemskt. Men så är läget just nu i 
vårt land Sverige, så därför måste vi hjälpas åt. 
 
Vi ska fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna och skjuta upp evenemag och möten. 
Fortsätta jobba hemma när man kan det. Umgås bara med dina närmaste i familjen. 
“Ställ in. Boka av. Skjut upp” - Stefan Löfven. 
Vid tre tidigare tillfällen har det hållits tal till nationen och detta tal som stefan höll var hans 
andra.  
Stefan Löfven - 2020, 22 mars. Hans tal handlade då om Coronapademin  
Carl Bildt  - 1992.  Talet handlade om Lasermannen som sköt elva personer i Uppsala och 
Stockholm. 
Göran Persson -  2003. Talet handlade om mordet på utrikesminister Anna Lindh  
 
Av Elin Hesser  



Fler kvinnor söker till värnplikten 
 
Försvarsmakten vill att alla som 18 år och äldre ska ansöka till värnplikten både killar 
och tjejer.  
De som är svenska medborgare måste lämna uppgifter om sig själva till militären, så 
kan militären välja vilka som ska göra värnplikten.  
Om fem år vill försmaken att en tredjedel av de som gör värnplikten ska vara kvinnor. 
Idag är var femte person som gör värnplikten en kvinna.  
 
Imom militären finns idag: 
Yrkesofficerare   
- kvinnor  800 
-   män  8 300 
            totalt  9 100 
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 
- kvinnor  700 
-    män 4 800 

 totalt  5 500 
Civilt anställda  
- kvinnor 3 100 
- män      5 000 
           totalt   22 700 
Hemvärnets avtalspersonal 
- kvinnor  2 700 
- män  18 000 
            totalt  20 700 
Tidvis tjärnsgörade gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 
- kvinnor 600 
-   män 4 400 
          Totalt  5 000 
Reservoffcerare 
- kvinnor 300 
-   män 6 400 
            totalt 6 700 
 
  
 
 
Av Max Adolfsson 
 
 



Två indiska flickor vann barnens klimatpris (bk), 2020 
 
Två indiska flickor får barnens klimatpriset för sina uppfinningar för klimatet. 
Det är det svenska företaget Telge energi, som delar ut klimatpriset för barn i 
världen. 
Priset heter Children,s climate prize. 
Pristagarna är Vinisha Umasankar, 14 år och Aadya joshi, 17 år 
 
Vinisha Umasankars uppfinning gör luften renare. 
I indien jobbar många fattiga människor med att stryka andras kläder. 
De har en vagn till sitt strykjärn. De kan man cykla den. 
Många eldar med träkol för att värna upp strykjärnet. Röken från träkolet är dåligt för 
miljön. 
Hon har skapat ett solcellsdrivet strykjärn istället, vilket är mycket mer miljövänligt. 
 
 
 
Aadya joshi förvandlade en soptipp till 
en trädgård  
Hon planterade växter som trivs extra bra 
i indien. 
Hon skriver ner alla växterna som hon 
planterade.  
Nu finns över 2 000 växter samlade i ett 
stort datorsystem. Visionen är att göra 
det möjligt för samhällen att återställa 
hälsosamma ekosystem och återfå en rik 
mångfald. 
När många växter finns på en plast trivs insekter och fåglar och andra djur där. Det 
är bra för klimatet.  
Aadya joshi får priset för sitt stora arbete. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Dan Lönnberg  
 



Pompeji - en idyllisk romersk stad 
År 79 e. kr. hade Pompeji 20 000 invånare. 
Staden var populär som sommarstad för dom rika romare som hade lyxiga hus där. 
Staden Pompeji låg 24 mil sydost om Rom nära neapelbukten och i närheten av den 
1 277 meter höga vulkanen Vesuvius.  
Vulkan hade inte haft ett utbrott på 800 år och de som bodde 
bredvid den trodde att den var ett vanligt berg. 
 
Versus vaknar  
Den 24 augusti år 79 e.kr var en mycket varm sommardag. 
Klockan ett kom ett utbrott från Versus. Ett helvetiskt eldsken 
lyste upp himlen ovanifrån vulkanen och med ett åskbrak for 
en lavapropp ur Vesuvius krater och upp mot skyn. Magma slungas 500 meter upp i 
luften och kyldes därefter ner till pimpsten innan den föll ned. 
Samtidigt  strömmade giftiga gaser ut vulkanen. Inom några timmar var nästan alla 
som lyckades lämna staden döda. Antagligen förgiftade av några ångor, begravda 
under ett tjockt lager pimpsten, av askan eller instängd i byggnader.  
Enbart i pompeji dödades omkring 2000 människor mer en tiondel av hela 
befolkningen. 
När vesuvius tysnade efter 28 timmar låg Pompeji begravt under ett sex meter djupt 
lager av aska och pimpsten. 
 
Pompeji göms och återupptas  
Pompeji och dess tragiska öde föll i glömska. 
Det  gick många år och det började växa gräs buskar och träd ovanpå asklagret. Till 
sist var pompeji försvunnit. På 1700-talet upptäcktes den begravda staden igen och 
arkeologer grävde fram hus och tempel.  
 
En viktig arkeologisk fyndplats 
utgrävningen av gator och hus i pompeji har gett en unik bild av 
vardagslivet i en romerskt  landsortsstad.  Även om de förstörda 
husen i pompeji var lyxiga, är det stadens konst som imponerar 
mest. Många av stadens rikaste invånare lade ut förmögenheter på 
bland annat brons- och marmorskulpturer. Några av de 2000 
pomejibor som inte lyckades fly från staden, har återuppstått på ett 
mirakulöst sätt. Deras kroppar har förmultnat och lämnat kvar hålor 
i den stelnade vulkaniskamassan. Vi kan nu se vad de gjorde de sista ögonblicken 
innan de dog. En mamma höll sin dotter hårt intill sig i famnen när de dog 
tillsammans. En skara gäster vid en begravningsfest förgiftades av gas innan de 
hann lämna lokalen. En familj bröt sig igenom väggen ett rum där de var instängda, 
endast för att kvävas till döds i en trädgård.  
Av: Max  Adolfsson 



 
Kamala Harris 
 
Kamala Harris är 56 år gammal. Hon ska bli USA:s nästa 
vicepresident. Hon är historisk därför att Kamala Harris 
är USA:s första kvinnliga vicepresident. Kamala Harris är 
också den första svarta kvinnan med rötter i södra Asien. 
Alexandraida Ocasio Cortez eller AOC förkortning. AOC 
sa att är fantastiskt. Nu när Kamala Harris ska bli 
vicepresident så har Kamala Harris fått en efterträdare 
som heter George Gascon. Kamala Harris har en syster 
som heter Maya Harris som har en dotter Meena Harris. 
Kamala Harris  har gått på Howard University B.A, 
University of California, Hastings College, juristexamen 
har Kamala Devi Harris gått på. Kamala Devi Harris 
födds den 24 oktober 1964 i Oakland i Kalifornien. Kamala Devi Harris växte först 
upp i Berkeley med sin mor Shyamala Gopalan och Donald j Harris som är 
professorn i ekonomi vid Stanford University. Kamala har 3 yngre systrar, den 
politiskt aktiva juristen Maya Harris.  
Av: Simon Roesler  
 

En legend är död 
 
Diego Armando Maradona föddes 30 oktober 1960 i Argentina.  
Han va bara 165 cm lång men blev ändå en av fotbollsvärldens största spelare. Han 
spelade i Napoli i Italien och FCB Barcelona i Spanien. 
Han dog den 25 november 2020. 
 
Han var en legend på fotboll, vann 
Vm-guld för Argentina 1986 och gjorde 
då historiens vackraste mål. Han blev 
utsedd till turneringens bästa spelare. 
Under sin landslagskarriär spelade han 
fyra Vm-slutspel, 91 landskamper.  
Hans spelarkarriär varade mellan 1967 
och 1994. 
Maradona dog av hjärtstillestånd på 
sjukhuset. 
Argentinas president beslutade att landet skulle ha tre dagars landssorg efter hans 
död. Han har varit en omskriven person både i bra och dåliga saker, han använde 
tyvärr droger i många år.  
 
Av: Sebbe Öström 



 
Julfilmer som kommer på Julafton  
 

 
 
För mig när det kommer till julfilmer på tv så brukar jag börja med titta på  
 
14:55 Årets julvärd pratar och tänder ljus innan Kalle Anka. Lars Lerin är årets 
julvärd 
15:00 Kalle Anka önskar god jul (sändes första gången 1960-talet. Sänds nu varje jul 
på svt) 
16:15 Kan du vissla Johanna ( sändes första gången 1994, nu varje jul på svt) 
19:05 Karl Bertil Johnsson julafton (sändes första gången 1975, nu varje jul på svt) 
21:00 Tomten är far till alla barnen (hade premiär 26 november 1999). Sänds nu 
varje jul  
Mellan dessa filmer så brukar min familj dela ut julklappar och äta julmat.  
Nu kommer min julafton att vara lite annorlunda i år för jag brukar egentligen fira 
julafton med släkten på pappas sida på morgonen och sen min mammas sida av 
släkten på kvällen. 
Men på grund av Coronapandemin så blir det inte så i år.  
Av Elin Hesser 
 



 
Årets Julkalender 2020 

Mirakel! 
Årets Julkalender handlar om tjejerna Mira som kommer ifrån vår tid år 2020 och              
Rakel som kommer från år 1920 och de har hittat ett konstgjord svart hål i deras                
herrgård som leder till att båda tjejerna byter själar med varandra. Miras själ kommer              
till år 1920 och Rakels själ kommer till vår tid. De byter alltså själar med varandra.  

 
Rollen som Mira spelas av Sarah Rhodin och Rakel spelas av Bibi Lenhoff. Bland              
annat får vi se komikerna Johan Glans och Babben Larsson i rollerna tillsammans             
med andra kändisar så som Annika Andersson, Dragomir Mrsic, Marika Carlsson           
och influenserna Therese Lindgren och Joel Adolphson.  
 
Jag tycker om att titta på Julkalendern i december, för då blir man både varm i                
hjärtat och man bara går och väntar på att det ska bli Julafton. Sen är det också en                  
tradition som jag och min familj har varje år att vi vaknar på morgonen och ser på                 
julkalendern ihop.  
 
 
Här kommer mina fem i topp bästa Julkalendrar genom 
tiderna 
 
1. Mysteriet på Greveholm! - 1996  

Den här kalendern handlar om en familj som hittar ett slott som är 
till salu. Vad de inte vet är att det bor två spöken på slottet som vill 
få bort familjen. Den här kalendern är både spännande, läskig 
men också väldig rolig.  
 

 



2. Tjuvarnas Jul! - 2011 
Den här kalenderna blir man varm i hjärtat av och den är hur mysig  
som helst. Den är inspelad i Charles Dickenanda, som ska likna  
Stockholm på 1800-talet 
 

  
3. När karusellerna sover - 1998 

 
Den här kalendern handlar om pojken Jack som hittar en ingång till            
det stängda nöjesfältet Liseberg och där inne träffar han sago-          
figurer och kaniner.  
Den här kalendern blir man på bra humör av. Den har spänning och             
musikscener och man kan sjunga med i några av låtarna.  

 
 
4. Ronny och Julia! - 2000 

 
Den här kalendern handlar om Ronny och Julia som blir bästa           
kompisar men deras föräldrar vill att barnen inte ska träffas så då            
träffar barnen varandra i smyg. En inspiration från Shakespeares         
Romeo och Julia. Den är mysig och romantisk.  

 
5. Jul i Kapernaum! - 1995 

 
Den här kalendern kom när jag föddes och den gick på repris år 1999              
som tvserie. Den handlar om en stjärna som faller ner från himlen för             
att vila sig och människorna bygger upp en stad där de tror att             
stjärnan ligger begravd. Den har både mysterium, musik- scener och          
romantik.  
 
 
Av: Hanna Hesser 

 
 
 
 
 
 
 



Julsaga 
 
Tips på att göra en julsaga, 
Du behöver en tärning eller säga ett valfritt nummer mellan 1 och 6.  
Detta julsagespel är ett bra tillfälle när ni familjen umgås med varandra.  
 
 
 
Om du slår till exempel 
...2...1….4 på tärningen 
ska du skriva eller 
berätta en saga som 
inkluderar dessa tre, 
person, problem och en 
hjälpare. 
 
2 en tomte  
1 ingen snö 
4 en katt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kan t.ex bli så här då: 
 
Det var en gång en tomte som bodde i ett litet hus mitt ute i skogen. En morgon när 
tomten tittade ut genom fönstret så såg han att det inte fanns någon snö. Problemet var 
att det inte hade kommit någon snö till vintern. Tomten fick en idé. Han känner en liten 
katt som bodde lite längre bort ifrån skogen som kunde hjälpa honom att fixa lite snö. 
Han tog på sig sina ytterkläder och skor och sedan gick han iväg till den hjälpande 
katten. Katten hade varit på jakt och såg när tomten kom till honom och frågade vad som 
hade hänt. Tomten berättade för katten att hans problem var att det inte fanns någon 
snö. Då förklarade katten att snön kommer när det blir väldigt kallt ute och att han inte 
kunde hjälpa tomten. Tomten tackade för sig och gick hem till sig. Men nästa morgon när 
han vaknade så tittade han ut genom fönstret och då såg han att det snöade utanför. Då 
blev tomten så rörd att han grät av glädje.  
 
Av: Elin Hesser 
 
 
 



Elins favoritjulgodis 
 
Till julen så brukar jag och min familj göra mycket julgodis. Det kan vara allt från pepparkakor, 
julkolor och Rocky roads. Här kommer mina julrecept på mitt favoritjulgodis.  
 
Rocky Road från Leila Lindholm  
 
Ingredienser till det behöver du  
600 g  mörk choklad 70% 
ca 440 g dumlekola (två påsar) 
3 dl salta jordnötter  
1 dl pistagenötter  
 
Gör så här: 
1. Smält chokladen på låg värme i ett 
vattenbad ( i en skål över kokande vatten) 
2. Blanda samtliga ingredienserna till din 
Rocky road 
3. Fyll fudgesmeten i en plåt , cirka 3 cm tjock och låt stelna i kylskåpet  
4. När fudgen har stelnat skär du din Rocky road i rutor eller i stänger.  
 
Om du är allergisk mot nötter kan du ersätta det med annan choklad, polkagrisar eller 
marshmallows.  
 
 
 
 
Smörkola Recept från Leila Lindholm  
 
Smörkolan grundrecept  
100 gram smör  
2 dl vispgrädde  
3 dl strösocker  
1 dl ljus sirap  
1 tsk vaniljsocker  
 
Gör så här : 
1. Smält smöret i en tjockbottnad , vid kastrull 
2. Rör ned vispgrädde, strösocker, sirap och vaniljsocker och låt kolan koka utan lock i cirka 
15-30 min. Rör om då och då  
3. Gör ett kulprov för att se om kolan är färdig. Rör ned valfri smaksättning eller behåll smörkolan 
naturell.  
4. Häll upp kolan på en oljad plåt. Låt svalna 
5. Klipp i bitar och slå in kola i smörpapper, förvara kallt 
 
Av: Elin Hesser 
 



En jul utan marknad 
 
Varje jul hålls det julmarknader i nästan alla Sveriges städer i olika sammanhang men i               
år blir det troligen inga julmarknader. Det är på grund av Coronaviruset. Risken för              
trängsel är för stor med de stora marknaderna.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blir inte heller någon Jul på Liseberg i år. Redan på 1970-talet hade Liseberg               
julmarknader. Den 7 december 1974 var det invigning av den första julmarknaden som             
hade öppet under två helger. Arrangemanget upprepas 1975, men därefter dröjde det 25             
år innan Liseberg återigen satsade på julen. 

Dagens Jul på Liseberg hade premiär år 2000. Nöjesparken började då att ha öppet              
från mitten av november till och med den 23 december. År 2017 förlängdes             
öppethållandet till den 30 december. Under Jul på Liseberg pyntas nöjesparken av            
omkring fem miljoner juleljus. Nordens största julmarknad finns på plats med stort antal             
stånd som säljer sill, ost, honung, korv, julpynt och mycket annat. Spegeldammen görs             
om till skridskobana och man kan åka släde och skridskor. Det går även att besöka               
Tomten och hälsa på hans renar. 

Jag var åtta gammal när jag var på jul på Liseberg första gången. 
Vad jag älskar med jul på Liseberg är julkaninerna, attraktionerna och de olika stånden              
där man kan köpa saker  
Av: Dan Lönnberg 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/2000
https://sv.wikipedia.org/wiki/November
https://sv.wikipedia.org/wiki/23_december


Här följer intressanta och ibland förbluffande fakta om julen och julens traditioner 
runtom i världen 

● En konstgjord spindel med nät förekommer ofta i 
ukrainska julgransdekorationer. Ett spindelnät som hittas 
på julaftons morgon tros bringa lycka. 

● Julgranar är ätbara. Många delar av granar och tallar kan 
ätas. Barren innehåller mycket C-vitamin. Kottar 
innehåller också mycket näring. 

● Elektriska julgransljus användes första gången år 1895. 
Uppfinnaren var amerikanen Ralph E Morris. 

● Det finns två öar som heter Christmas Island. Den ena 
ligger i Stilla Havet och den andra i Indiska Oceanen. 

● Grekerna använder traditionellt sett inte julgranar. 
● Enligt en grekisk legend finns det illvilliga små väsen som kallas Kallikantzaroi eller 

Kallikantzari, och dessa sägs ställa till med olika hyss under julen. För att bli av med dem 
ska man bränna antingen salt eller en gammal sko, vars stank sägs få dem på flykt. Andra 
metoder inkluderar att hänga en gris käkben vid dörren och elda mycket så att dem inte 
kommer in genom skorstenen. 

● I Armenien består en traditionell julaftonsmåltid av stekt fisk, sallad och spenat. Måltiden 
äts efter julaftonsgudstjänsten till åminnelse av Marias middagsmål dagen före Jesu 
födelse. 

● I Storbritannien har man ätit julpajer sedan 1700-talet. Att äta en paj på var och en av 
julens 12 dagar sägs bringa lycka under kommande års 12 månader. 

● I Sverige och Finland var det förr i tiden dubbla böter på alla brott under julfriden. 
● I Guatemala firas Juldagen den 25 december, men de vuxna ger inte julklappar till 

varandra förrän på Nyårsdagen. Barnen får sina på Juldagens morgon. 
● I Nordamerika hänger barnen ut sina strumpor medan holländska barn hänger ut sina skor 

för att få julklappar i. 
● I Norge gömde man alla kvastarna efter att man ätit upp maten och delat ut julklapparna 

eftersom man trodde att häxor och onda andar stal dem för att åka på. 
● I viktorianska England var kalkon ett populärt inslag på julen. En del kalkoner föddes upp i 

Norfolk och togs till marknaden i London. För att skydda deras fötter från den frusna leran 
försåg man dom med stövlar av väv eller läder. Gässen fick inga stövlar utan deras fötter 
skyddades med ett lager tjära.. 

● Julen är den tid på året då det köps mest diamanter. 
● Den kanadensiska provinsen Nova Scotia är världens största exportör av hummer, vilda 

blåbär och julgranar. 
● Det första julkortet skapades i England den 9 december 1842. 
● Den nordeuropeiska seden med ljus i granen härstammar från tron på att det skyddade 

skogsmarkens ande när andra träd tappade löven under vintern. 
 
 
 



Här är årets nya programledare till Musikhjälpen 2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blir skådespelaren och programledaren debutanten Felix Sandman, poddaren och 
programledaren Brita Zackari och SR profilen och veteranen Farah Abadi som gör sitt fjärde 
år i Musikhjälpen, som blir årets programledartrio.  

 
Tillsammans ska de med sina 144 
timmars sändning vara i en stor 
glasbur och ska leda oss lyssnare till 
att hjälpa världen genom att samla in 
pengar och önska en valfri låt. 
Pengarna kommer de att ge till årets 
tema som är “ Ingen människa ska 
lämnas utan vård” 

Fakta om Musikhjälpen! 
Musikhjälpen är den svenska versionen av radio- och tvformatet “Serious Request” som 
ursprungligen kommer från radiostationen “3FM” i Nederländerna, som har funnits sedan 
2004. Här i Sverige började Musikhjälpen år 2008. 
Formatet är att tre personer under en vecka innan jul, utan fast föda, ska sitta i en stor 
glasbur i sex dygn och sända livemusik samtidigt som de samlar ihop pengar till en 
hjälporganisation.   
Varje år har Musikhjälpen ett nytt tema som de ska genomföra. 
Förutom att vi lyssnar på musikhjälpen kan vi även engagera oss genom att vi hjälper till på 
egen hand med att samla in pengar. Förutom i Sverige och Nederländerna så finns formatet 
i Belgien, Kenya, Schweiz och Sydkorea.   

Musikhjälpens olika tema och hur mycket pengar de fått ihop 
Musikhjälpen mest kända tema var ”Barn är inte till salu” som gick år 2017 och fick in 74 410 
363 kr. Året efter samlade de in 50 550 204 kr med temat “ Alla har rättfunka olika”.Förra 
året så samlade de in 50 572 139 kr med temat “ Sex är inte ett vapen”  
Av: Hanna Hesser 
 
 
 



 

 

 
 
 



Bohusläns äldsta Fyr - Hållö! 
 

 
 
Mitt på den rosa röda graniten på Hållö utanför Smögen vakar Bohusläns äldsta 
fyrtorn. 
År 1842 byggdes det tio meter höga fyrtornet och har sen dess varit en 
inspirationskälla för många, inte minst för ingen mindre än Evert Taube.  
 
Evert Taubes morbror Edvin Jakobsson var fyrvaktmästare mellan åren 1891 och 
1917. Evert Taubes och hans bröder kom ofta och hälsade på sin morbror och hans 
kusiner. De seglade från fyrplatsen på Vinga upp till Hållö.  

 
 
 
  
 

Den sista fyrvaktmästaren, Fredrik Westerberg och hans familj var släkt med familjen 
Taube och de yngre syskonen Gösta, Karin och Märta Taube kom ofta och besökte 
familjen på Hållö.  
 
Fyrvaktmästare genom åren! 
 
Det har varit nio fyrvaktmästare genom åren på Hållö.  
Den första som började som fyrvaktmästare hette Christoffer Busck som började år 
1850. Han arbetade fram till 1852.  
Den sista som blev fyrvaktmästare innan den automatiserades år 1969, hette Fredrik 
Westberg och han var fyrvaktmästare år 1961 till 1970.  
 
 
 



 
 
Kul fakta om Hållö 
 
Hållö är inte bara känd för sin fyr. 
På Hållö finns det många 
badklippor och den mest kända 
badplatsen heter 
Marmorbassängen som ligger på 
öns västra sida.  
 
 
 
 

Marmorbassängen på Hållö 
 
 
 
 
Vill du gå upp till  fyren så är det tillåtet för allmänheten att besöka den från 
midsommar fram till mitten av augusti. Guidade turer anordnas av föreningen Hållö 
fyr. Då kan man gå upp till tornet och njuta av utsikten som sträcker sig från 
Väderöbod i norr till Måseskär i söder. 
 

 
Hållö Café 
En gång på Hållö fanns det ett café som 
ägdes av en fyrvaktmästarnas fru. Hon 
hette Selma Muller och hon lockade 
besökarna med hennes köttbulle- 
smörgåsar som blev en känd delikatess 
av besökarna. Många besökare ville 
gärna ha receptet som hade en ovanlig 
ingrediens i köttbullarna. Köttbullarna 
innehöll nämligen malet kött från ålekråka, 
skarv, ejder och måsägg som blandades 
med kryddor och ströbröd.  

Vill du besöka fyren kan du ta Hållöfärjan som avgår från Smögenbryggan, samt 
Hållöexpressen som avgår från Bäckevikstorget i Kungshamn. 
Om du besöker Hållö så kan du även besöka deras vandrarhem som ligger söder 
om fyren.  
 
Av: Hanna Hesser 
 
 
 
 
 
 



 

   YFK-Nyheter  
Ljungskile folkhögskola 2020 

 
 
 
 
 

 

YFK redaktionen tackar för i år och är åter på skolan 
torsdagen den 7 januari 2021. 

 
 

Tack för att ni tog er tid att läsa vår tidning :) 
 

 


