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Teckning av Sanna Manto
Varför äter vi så mycket ägg till Påsk och varför målar vi dem?
Det sägs att förr i tiden lade inte hönorna ägg året om. Det berodde på
hönans genetiska anlag och att tillgången till foder var sämre. I samband
med att fastetiden på 40 dagar innan påsk började då man inte åt ägg,
startade också äggläggningen för hönorna och ett överskott av ägg bildades. När fastan sedan var slut vilket var på Påskafton, åt man äggen vilket
också var symbol för liv. På medeltiden kom folk med korgar fyllda med dekorerade ägg till kyrkan för att få dem välsignade av prästen. Att de målades var att framhäva dess betydelse och man gav sedan bort dem som
gåva till personer som betydde mycket i deras liv.

Fabergé Ägg

Fabergéägg är diamantbesatta och emaljerade påskägg som Peter
Carl Fabergé och hans företag gjorde på beställning åt den ryske
tsaren mellan 1885 och 1917. De drygt 50 Fabergéäggen anses vara
bland det absolut bästa inom juvelerarkonsten.

Bakgrund

Fabergé och hans guldsmeder gjorde det första ägget till påsk
1885. Det var på beställning av tsar Alexander III av Ryssland och
skulle bli en påskpresent åt tsarens danska hustru Maria Fiodorovna.
På utsidan var det ett enkelt emaljerat vitt ägg, men när man öppnade det avslöjades en gyllene gula. Inuti gulan fanns det en förgylld höna och inuti den fanns en liten krona.

Tsarinnan blev så förtjust i ägget att Alexander utsåg Fabergé till kunglig
hovleverantör och han fick till uppgift att till varje påsk förse tsarinnan med
ett nytt ägg, men det skulle vara unikt och innehålla en överraskning. Nikolaj II av Ryssland fortsatte traditionen med en årlig gåva till sin
tyska hustru, Alexandra Fjodorovna och fortsatte att ge ägg till sin mor, änketsarinnan.

I nutiden
2006 fanns bara 21 stycken ägg kvar i Ryssland, och de är utställda på
Kremls museum. Nio ägg köptes i februari 2004 av Viktor Vekselberg, och
de äggen kom hem till Ryssland i juli samma år. Virginia Museum of Fine
Arts och New Orleans Museum of Art och några andra museer har några
ägg. Fyra ägg ägs av privata samlare, och sju ägg har ett okänt öde.
Idag finns det ett antal företag som erbjuder sina kunder “Fabergéägg”,
ägg som är inspirerade av originalen.

Peter Carl Fabergé

En artikel av Antoine Humblot Holm

Robin Hood är en traditionell litterär gestalt, enligt
traditionen en legendarisk fredlös stråtrövare i 1200talets England, första gången omnämnd år 1377 i William
Langlands verk Piers Plowman. Ursprungligen, före slutet av
1800-talet, handlade hans gärningar mera om protest mot den
lokala myndigheten och att ta tillbaka skattemedel och ge tillbaka till befolkningen. Robin Hood blev under modern tid
istället känd för att leva efter mottot att ta från de rika, och ge
åt de fattiga, något som varken stämmer överens med legenden eller med de flesta moderna framställningarna i film och
litteratur. Robin Hoods äventyr har senare återberättats av
bl.a. Howard Pyle (ex. The Merry Adventures of Robin Hood,
1883). Namnet blir översatt till svenska “Robin [rödhake]
huva”, och många menar att det sannolikt går tillbaka på en
generell benämning för stråtrövare i högmedeltidens England
där dessa kallades
för Robinhoods.

Till de välkända figurerna runt Robin Hood hör den förrymde munken Broder Tuck, Röde Will och den
starke Lille John som ironiskt nog kallades så för att han
var så storvuxen, och Robins käraste Lady Marion.

Legenden
Den moderna legenden handlar om Robin Hood och hans stråtrövarband som håller till
i Sherwoodskogen vid staden Nottingham i England, och som har som princip att ta från
de rika och ge till de fattiga. Robin är en ädel rövare som aldrig dödar någon som inte
först anfallit honom och inte tillåter våld mot kvinnor. Rövarbandet består av hundratalet kunniga bågskyttar. Robin själv är en mycket skicklig bågskytt och hans antagonist,
fiende, är enligt yngre versioner av legenden Prins John, sedermera verklighetens Johan
av England, som regerar i brodern Rikard Lejonhjärtas frånvaro, när denne är ute på
korståg. Under prins Johns regering lider folket nöd och rövarbandet
i Sherwoodskogen är hjältar som hjälper folket att överleva. Det direkta förtrycket av
folket utförs av prins Johns hjälpare och underhuggare, sheriffen av Nottingham.

Verkliga Förebilder
Huruvida en Robin Hood verkligen funnits i sinnevärlden är en
omtvistad fråga. En vanlig version har varit att han i så fall ska
ha varit en odalbonde vid namn Robert Locksley som
blev fredlös efter en tjuvjakt. De flesta av dagens historiker menar att Robin Hood är en litterär figur som kan ha flera verkliga
förebilder. En annan sådan person var Robert Hod från York,
som inte kunde betala en skuld och därför förklarades fredlös.
Samma historia berättas om William Robehod från Berkshire
1262. Dessutom fanns en rövare vid namn Gilbert Robynhod,
som härjade kring Sussex på 1290-talet. På 1300-talet blev det
populärt bland kriminella att ta “artistnamnet” Robinhood och
även Little John.
Digerdödens utbrott ligger bakom ett annat socialt fenomen
som enligt en teori kan ha med Robin Hood-legenden att göra; när många dött i pesten blev det ont om arbetskraft, som tidigare hade varit billig och lättillgänglig, och
gjort att den feodala eliten kunnat leva gott på bönders och livegnas arbete till låga
löner. Nu var det plötsligt ont om arbetare och de fattigas arbetskraft blev mer efterfrågad, vilket gjorde att de kunde välja åt vem de ville arbeta, vilket fick lönerna och
priserna på jordbruksprodukter i England att stiga. Detta tolererade inte adeln och
kungen, som förbjöd stegring på priser på arbete och jordbruksprodukter. Detta ville
naturligtvis inte bönderna, och många organiserade sig i gerillaliknande rörelser under
olika ledare, bland annat Wat Tyler, som kom att bedriva gerillakrig mot kungamakten
och som kan ha varit verklighetens förebild för Robin Hood-legenden.

En artikel av Antoine Humblot Holm

Det amerikanska rymdorganet Nasa (National Aeronautics and Space Administration) bildades på order av presidenten Dwight Eiesenhower den 29 juli 1958 som ett
svar på Sovjets uppskjutning av Sputnik 1. I början hade
organisationen bara 8000 forskare varav de flesta kom
från den gamla aeronautiska myndigheten NACA
(National Advisory Commitee for Aeronautics) och samtidigt som NACA lades ner fick NASA ta över alla deras tillgångar.

Mercuryprogrammet
Mercuryprogrammet startade 1959 och var igång tills
1963, under den tid man hade igång programmet så
skickade man upp 20 Mercurykapslar. En av orsak med
programmet var att man skulle se om människan kunde
överleva i rymden. En av de mest kända Mercuryastronauterna var John Glenn, han är också den äldsta människan som varit i rymden på en ålder av 77 år. John
Glenn dog den 8 december 2016 i en ålder av 95 år.

Djur i rymden
Ett av djuren som skickades upp i en del av Mercuryprogrammet var en
schimpans som hade namnet Ham som var en förkortning för Holloman
Aerospace Medical Center. Ett annat djur som
blev uppskickat av USA 1959 på uppdrag Jupiter
AM - 18 var dödskalleapan Miss Baker vars tur varade i 16 minuter innan hon återvände säkert till
jorden.
Den 18 oktober 1963 blev Félicette (Frankrike)
den första katten i rymden som kom tillbaks levande. 24 oktober skickade man upp en till katt
av samma ras men den resan slutade i ett fruktansvärt misslyckande. För att fira minnet av
Félicette och andra djur som varit i rymden
tryckte man frimärken av honom 1997.
Lajka var en hund som ingick i det sovjetiska
rymdprogrammet och skickades upp den 3 november 1957 i Sputnik 2, man tror att Lajka dog i kapseln bara 5 – 7 timmar efter att hon skickats upp i omloppsbana på grund av överhettning
men Sputnik fortsatte i omloppsbana 162 dagar till innan den föll ner mot
jorden och brann upp den 14 april 1958.

Geminiprogrammet
Geminiprogrammet var igång mellan åren 1963 – 1966 och hade
som uppgift att förbereda Apolloprogrammet och utveckla teknik
som behövdes för att vara först på månen. Av de tolv uppskjutningar man gjorde under tiden som programmet pågick så var tio
bemannade. I Geminikapslarna som var byggda för två utförde
man olika manövrar som t.ex. att docka och göra rymdpromenader, alla övningar som man gjorde med Gemini var för att förbereda inför en eventuell månlandning.

John Glenn under Mercuryprogrammet

Apolloprogrammet
Meningen med Apolloprogrammet var egentligen inte att sätta en människa på månen utan att ta dem så nära som möjligt men efter att J.F.K sagt i
ett tal på Rice University 12 september 1962 att dom skulle åka vara på månen innan årtiondet var slut så ändrades målet till att få en människa på
månen men Kennedy fick tyvärr inte uppleva resultatet av programmet
han blev skjuten på besök i Dallas den 22 november 1963.
Skaparen till raketen som man åkte till månen med var en tysk SS raketforskare som hette Wernher Von Braun, Wernher var Sturmbannführer i SS och
hade tidigare skapat den tyska V-2 raketen men han överlämnade sig själv
till amerikanarna i slutet av andra världskriget för att komma undan ryssarna
som var på frammarsch genom Europa.
1955 fick han jobbet att leda utvecklingen av raketer i amerikanarnas nya
raketprogram Saturn och resultatet blev raketerna Saturn 1, Saturn IB och
Saturn V som senare skulle bli den raket som tog människan till månen.
Apollo uppdrag:
1. Apollo 1 (Brand på startplattan)
2. Apollo 7
3. Apollo 8
4. Apollo 9
5. Apollo 10
6. Apollo 11 (månen, Stillhetens hav)
7. Apollo 12
8. Apollo 13
9. Apollo 14
10. Apollo 15
11. Apollo 16
12. Apollo 1

Christer Fuglesang

Första steget på månen
Den 16 juli 1969 lyfte Saturn V raketen Apollo 11 på en 8 dagar lång resa
från Kennedy Space Center i Florida, ombord var astronauterna Michael
Collins, Edwin Buzz Aldrin och Neil Armstrong, Neil var befälhavare på resan
medan Collins styrde Columbia (kommandomodulen) och Aldrin styrde
Eagle (månlandaren).
Den 20 juli 21:17 landar Armstrong och Aldrin med Eagle i Stillhetens hav
(Mare Tranquillitatis) på månens yta och 03:56 blir Armstrong den första
människan på månen och där uttalar han de kända orden One small step
for man but a giant leap for mankind.
06:10 gick Neil upp i månlandaren igen för att åka upp till Collins och fortsätta resan hem till jorden.
Efter en lyckad resa till månen landade Buzz, Neil och Michael i Stilla havet
den 24 juli 1969.
Kamerorna som Neil och Buzz använde när de var på månen var omgjorda
modeller av den kända svenska kameratillverkaren Hasselblad.

Hasselbladkameran

Olyckor i Nasas historia
Det har skett ett antal olyckor i Nasas historia, den första stora olyckan var
när de skulle gör ett test med Apollo 1 då fastnade luckan och det började
brinna inne i kapseln och de tre astronauterna Gus Grissom, Edward H.
White och Roger B. Chaffe dog av giftiga gaser.
1970 hade Apollo 13 som bestod av James
Jim Arthur Lovell, John L. Swigert och Fred
Haise h som uppdrag att åka till månen och
området Fra Mauro men en stund efter starten så fick de problem med motorerna på
Saturn – v raketen genom att en av dem
slocknade men efter att de kört de andra
lite längre så var man på väg ut i rymden.
Den riktiga olyckan skedde precis efter att
de haft en direktsänd sändning, då fick man
order om att starta värmefläktarna i syretankarna och helt plötsligt exploderade syretank 2 och syre försvann ut i rymden.
Situationen gjorde att Houston bestämde att astronauterna skulle använda
månlandaren som hade klarat sig undan explosionen och använda den
som flyktkapsel innan man var så nära jorden igen för att kunna återvända.
En annan stor olycka var rymdfärjan Challenger som exploderade strax efter start den 28 januari 1986, en de stora sakerna med den resan var att
Christa McAuliffe skulle bli den första läraren i rymden.
Ett antal år senare 2003 brann Columbia upp när den var på väg in i atmosfären och stora vrakdelar föll ner över Texas.

Hubbleteleskopet
Hubbleteleskopet som är uppkallat efter den amerikanska astronomen Edwin Hubble skickades upp av Discovery som ett ESA och NASA samarbete
1990.
Prislappen på teleskopet blev till slut 2 miljarder dollar, ett rejält överskott
med tanke på att de ursprungligen hade räknat med att den skulle kosta
400 miljoner dollar.
Några av de saker som Hubble fotograferat är kometen ISON, spiralgalaxen
NGC 7331 i stjärnbilden Pegasus och galaxen NGC 3972 där ljuset startade
mot jorden samtidigt som dinosaurierna dog ut.

En artikel av Jonas Eriksson

*Ordning och reda i datorn
Jobbar din dator långsamt och segt? Om det laddar hemsidor långsamt,
så kan det bero på linjen, hög belastning, mycket trafik, eller störande omständigheter, etc.
Om din dator annars också jobbar långsamt, kan det bero på att hårddisken är nästan full och/eller svårt fragmenterat. Då skall man köra funktionen Defragmentera, så blir det ordning från kaoset på hårddisken. Om filerna ligger som ett kaos på hårddisken, har datorn lite svårare att jobba. Då
kan det nog behöva ”städas” lite, så mår din dator bättre och får bättre
”arbetsmiljö”. Visserligen brukar maskinerna inte bli trötta av att jobba,
men risken att datorn hakar upp sig kan öka.

*Kommer mailet verkligen fram?
Tänk på att vara noga med att skriva e-post-adressen rätt, d.v.s. alla
tecknen rätt, och tecknet @, samt alla eventuella punkterna och snedstrecken (/) skall vara på sina rätta ställen. Annars kommer inte e-posten
fram! Skulle e-mailet hamna på fel adress, som inte existerar, då borde
det efter en stund komma ett varningsmeddelande (vanligen på engelska), som säger att e-mailen inte har kunnat skickas – mailet alltså
”studsar”. Men får man verkligen *alltid* ett varningsmeddelande att
mailet ej kommit fram? Att man kan vara säker på att mailet verkligen
har kommit fram (med även mer ”okända” mailadresser). Om man råkat stava fel i e-post-adressen, så, i värsta fall, om man har riktigt otur, så
kan mailet hamna till fel person.
Om specialtecken som Å, Ä, Ö ser konstiga ut i mailet, t.ex. E, D, V, och
även É blivit I. Då är kodningen US-ASCII, den skall vara Västeuropeisk.
Och om du svarar (Reply) på det e-mailet, så blir dessa tecken även i
ditt mail konstiga (t.ex. =E5, =E4, =F6), fast man själv inte märker det.
Men, det går att få de bokstäver att bli som de skall ”igen”. Får du ett
sådant e-mail, gör så här: I Outlook, först öppna e-mailet. Sedan, från
menyn, välj ”Visa”, och sedan där välj Kodning. Nu kommer olika kodningsalternativ upp. Kanske alternativet US-ASCII är bockat. Välj
”Västeuropeisk”, nu blir Å, Ä, Ö som de skall i detta fönster som du öppnat mailet i. Om du vill svara på e-mailet, så klicka på ”Svara” i detta
fönster där du just ändrat kodningen. Världsstandarden Unicode löser
detta problem – men ibland kan det fortfarande hända. Beroende även
på e-post-leverantören och appen.

Det har också hänt att i e-post, om det blev fler än 255 tecken före
nästa RETURN-tryckning (även om det automatiskt byter rad på skärmen), så bröts texten! Det var dock bara i vissa fall i internets
”stenålder” – så föråldrad nätteknik att man knappt ens för säkerhets
skull längre behöver undvika skriva för långa ”rader” utan att manuellt behöva byta rad emellanåt. Test visar att all text kom med utan
avbrott, även utan RETURN-tecken/radbrytningar.
Ibland kan adresslistan visa fel adress, om man klickar på en länk i en
multiframes sida, så ändras inte adressen så länge multipage är aktiv.
Då kan man kopiera länken (högerklicka och välj kopiera länk) och
sen klistra in i adressfältet. Ibland händer det att e-post kommer försenad, eller det inte går att surfa till vissa sajter, eller går väldigt långsamt. Kan bero på hög belastning på nätet? Trafikstockning?

*Uppringt internet
Grunden till Internet lades fram redan 1969, men det dröjde till 1990talet när Internet började bli någonting mer vardagligt. Då gick nättrafiken via den befintliga telefonlinjen, alltså uppringt Internet via
modem, och det kostade det 12 kr dagtid (till kl. 18), och 6 kr /
timme på kvällstid samt helger att surfa på internet, som det också
kostade att ”över huvud taget” använda telefon i samma riktnummerområde (eller i närheten); om längre bort, då ännu dyrare. Och
det gick långsamt, då telefonlinjen ursprungligen var avsedd för tal,
och bland hände det att det tutade upptaget när man försökte
koppla upp, vilket berodde på att alla modem i modempoolen är
upptagna p.g.a. alltför många surfare som är uppkopplade samtidigt. ISDN var billigare – och snabbare. Och med bredband kostar
det oftast inget, bara en fast månadsavgift. I vissa hushåll går det
via befintliga telefonlinjerna, men via ”ultraljud”, d.v.s. högre frekvenser än ljudvågorna, och man kan ringa samtidigt som man surfar på nätet. Även kabel-TV kan man ”utnyttja” för internet-trafik,
och även elnätet går att använda. Vissa abonnenter har ”direkt”
koppling till internet via optiska fibrer. Med mobiltelefon kan man
också få internetuppkoppling, och man kan ringa och surfa även
via satellit (Iridium-projektet) var man än befinner dig på jordklotet;
men det är nog ännu dyrare än ett samtal från vanlig mobiltelefon
till ett annat på andra sidan jordklotet.

En artikel av Juha Väänänen

Spel recension: Half-Life

Half-Life är ett firstperson/förstapersonsvy sci-fi datorspel
från år 1998 och är utvecklat av Valve Corporation. Half
-Life handlar om Dr. Gordon Freeman som är forskare
på en hemlig underjordisk forskningskomplex som heter
Black Mesa Research Facility och är lokaliserad någonstans i New Mexico, USA.
Eftersom Gordon Freeman är forskare så behövs det
göra ett par experiment och det första han måste göra
är att hämta sin HEV dräkt (en typ av skyddsdräkt). Efter
du har hämtat skyddsdräkten så ska man gå till Sektor
C. Om man inte hittar vägen dit eller vill gå runt och
kolla på annat så säger de andra forskare: ”De väntar
på dig Gordon, i test kammaren.”
*Gordon säger inte ett enda ord under hela spelet.
Bildtext
som beskriver bilden.

Väl framme vid Sektor C test kammare, möts man av
två andra forskare som går igenom med Gordon hur
viktigt testet är. Men den ena forskaren är lite orolig eftersom det var varit problem förut. Men den andra forskaren försäkrar att det är inga problem och att Gordon
vet precis vad han gör, för han är väl tränad för detta
uppdrag.

Nästan som väntat gick allting fel och de lyckades
öppna en portal till en utomjordisk plats de kallar Xen.
Black Mesa ligger nu i ruiner och allt är kaos men Gordon Freeman klarade sig. Och det är nu spelet börjar
kan man säga och kommer att möta olika typer av utomjordiska monster och olika typer av pussellösningar.
År 2004 kom uppföljaren Half-Life 2 med två expansionspaket som heter Half-Life: Episod 1 och 2. Fansen väntar
otåligt på en episod 3 eller Half-Life 3 men än så är det
bara rykten. 2012 kom även Black Mesa (en spelmodifikation/mod) som är första spelet fast i bättre grafik. Den
blev mycket uppskattad av fansen men de blev besvikna på att de hade inte hade samma slut.

Sektor C Test Kammare. Men något gick fel…

En artikel av Alexander Bäckström

Göteborgs nya teater är ett samarbete mellan Teater
Phantastisk, Teater Konfekt och Kulturlabbet. Vi var och
såg deras föreställning Det Susar i Säven här i mars.

Berättelsen tar sin början den dag Mulle avbryter sin stora vårstädning
för att utforska världen utanför. Vid flodbanken träffar han Råttan och
tillsammans med den skrytsamma Herr Padda, Grävling och Utterssons
får vi följa vännerna på ett äventyr kantat av faror och strapatser, men
också värme, humor, vänskap och en stor dos samhällssatir.

En artikel av Selma Media

William Wallace

William Wallace föddes år 1270 i byn Elderslie i riksdelen Skottland i Storbritannien. Han växte upp när kungen Alexander den tredje regerade i Skottland.
Efter att Alexander ramlat ner från sin häst och dött och tronarvingen Margareta blivit sjuk och avlidit på väg från Norge började flera familjer göra
anspråk på tronen.

John Balliol

Nu när landet inte hade någon kung klev Edward (Longshanks) 1:a av England fram och
satte John Balliol på tronen men det tog bara
fyra år innan Edward invaderade Skottland
och tvingade John att abdikera.
Edward (Longshanks)

Den första riktigt stora händelsen i skotska frihetskriget där Wallace är inblandad är när han år 1297 bränner staden Larnark och dödar sheriffen
William de Hesselrig.
Den 11 september 1297 stötte de två skotska ledarna
Andrew Moray och William på den engelska armén vid
Stirling Bridge. Engelsmännen hade ungefär 3000 i kavalleriet och 8000 – 10000 i infanteriet och leddes av John
de Warenne och Hugh de Cressingham. Cressingham
dog under slaget och det sägs att efter slaget så tog William bort en stor bit skinn från huvudet till foten för att
göra ett bälte till sitt svärd. Anledningen till att han
John de Warenne
gjorde så sägs vara att engelska soldater gjorde likadant
på skotska krigsfångar.

Efter slaget vid Stirling Bridge gick Wallace in i England och plundrade i
grevskapen Northumberland och Cumberland.
När han kom tillbaks till Skottland i december 1297 adlades han till riddare och blev beskyddare av landet.

Robert de Bruce

Sir John ”The Red” Comyn

Den 3 juli invaderade Edward igen och den 22 juli besegrade hans armé
Wallace vid Falkirk. Efter det tog Sir John Comyn the Red och Robert de
Bruce över den skotska armén medan William tog sin tillflykt till Frankrike
1299.
Efter att han kommit tillbaks så agerar han gerillaledare, men sen så hörs
inget av honom på fyra år. Nästan hela adeln i Skottland gav vika för
Edward år 1304.
Engelsmännen fortsatte att obarmhärtigt jaga William och den 5 augusti
1305 fick de äntligen tag i honom och transporterade honom till London, väl där dömdes han för landsförräderi och fick domen tredelning
vilket innebar att de först hängde honom, sedan när han fortfarande
levde så tog de bort könsorganen, inälvorna, halshögg honom och delade honom i fyra delar.

Men skottarna lade inte ner sina vapen bara för att Wallace hade blivit
dödad, vid Bannockburn den 23 – 24 juni 1314 så besegrade skottarna
under ledning av Robert Bruce engelsmännen om leddes av Edward den
andre. Resultatet av segern blev att Skottland blev fritt från England och
Robert Bruce blev kung.
Kampen som William Wallace startade hade äntligen gett resultat.

En artikel av Jonas Eriksson

Jonas i London

På morgonen den 10 februari åkte jag och resten av familjen till
Gatwick och London. När vi kom fram till London och Victoria
station som vi hade åkt tåg till från
flygplatsen, så gick några via slottet
till lägenheten som låg i stadsdelen
Soho inte långt ifrån Chinatown.
När vi närmade oss lägenheten och
Chinatown råkade det vara kinesiskt nyår så det var så mycket
människor så vi tappade nästan
bort varandra.
Kvällen därpå gick jag, min syster och min mamma på en teater
som hade namnet The Shaftesbury Theatre och en musikal som
heter Motown som handlar om skivbolaget Motown och de olika
artister som de jobbat med. Några artister som är med i musikalen är Smokey Robinson, Jackson 5 och The Supremes.
En annan teater som vi var på var Lyceum Theatre som låg i närheten av Covent Garden, där såg vi teaterföreställningen av filmen Lejonkungen.
Jag själv tyckte den var jättebra på scen men vad de andra tyckte
om den det vet jag inte. En av de roligaste delarna i den var när
han som spelade Zazu skojade med låten Let it go.
Inte långt ifrån teatern låg Charles Dickens hus författaren till David Copperfield, Oliver Twist och En julsaga.

Ett museum som jag och min pappa och min systerson besökte
var Imperial war museum, det var inriktat på Englands krigiska
historia och sträckte sig från första världskriget till kärnvapnen,
en de mest intressanta objekten som de hade där var Enigmaskinerna. Utanför huset så hade de en fartygskanon som hade
varit med i landstigningen av Normandie men i det stora var inte
museet så roligt som vi trodde att det skulle vara. Efter att vi
hade varit där tog vi en promenad vid Hyde Park men de höll på
med att så nytt gräs i parken och så var det tidigt på året så det
var inte särskilt grönt i parken men fullt av ekorrar
En av dagarna åkte vi ut till Warner
Bros Harry Potter Studios som låg
en bit utanför London, på bussen
fick jag sitta bredvid en person som
var sur för att hon inte fick sitta ensam och prata med sin familj. Väl där
kunde man se olika scener från filmerna som t.ex. Hagrids stuga,
Gryffindors sällskapsrum och Voldemorts grav, man kunde
också se kläder från filmerna och flyga på en kvast. På ett annat
ställe kunde man dricka Butterbeer som är det öl som Harry
dricker i filmerna, på vägen ut så köpte jag mig en tröja som det
stod Huffelpuff på.
När vi kommit hem på eftermiddagen gick jag och min mamma en
promenad bort mot Piccadilly Circus, när vi kom fram så lyssnade
vi på en amatörmusiker som stod och spelade gitarr framför en
massa människor i närheten av Shaftesbury Memorial Fountain.
På vägen dit bredvid statyn av William Shakespeare såg jag en
person som hade klätt ut sig som pokémonen Pikachu.
Den sista dagen tog vi tunnelbanan till Nothing Hill och promenerade ibland husen, helt plötsligt när vi gick på gatan stod vi helt
plötsligt framför det hus som George Orwell bott i när han levde i
London. Några timmar senare tog vi tunnelbanan tillbaks till Victoria station.

En artikel av Jonas Eriksson

Selma Lagerlöfs Torg i förändring

I augusti flyttar vi in i det nya
stadsdelshuset och det ska
bli göör-spännande! Vi börjar packa våra grejer under
juni månad.
Vi ses i nya huset!

Fotograf: Kemo Tropoja-Papic

Selma Media är en daglig verksamhet i Göteborg.
Vi jobbar med media på olika sätt. Bland annat gör vi fotouppdrag, filmer, bildspel, affischer, skriver artiklar och mycket mer.
Kolla gärna in vår hemsida, youtubekanal och läs vår blogg!

Kommande händelser i
Göteborg
Albin Lee Meldau på Liseberg 7juni
WestPride Ons 12juni-Sön 16juni
Specialvarvet 17maj
Lotta på Liseberg 17/6-12/8
Gothia cup 2019 14-20 juli
Peter Jöback på Liseberg 28/6
SäveFestivalen 3/8 kl:12-23
Gothenburg Culture Festival 6.11 aug
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