Förbered Vasaloppet
med Navet
M

er än en miljon skidåkare har åkt Vasaloppet mellan Sälen och Mora sedan
Gustaf Eriksson (senare kung Gustav Vasa) flydde från danskarna på
samma sträcka för 400 år sedan. Många av åkarna har genom åren grubblat över
vad det är som avgör om skidsträckan blir en behaglig upplevelse, eller enbart en
viljeansträngning. Några av de saker som hör till en lyckad Vasaloppsupplevelse
kan faktiskt kopplas ihop med naturvetenskap och teknik!

Friktion
För att kunna åka Vasaloppet framgångsrikt
krävs att friktionen mellan skida och underlag
är rätt. Här kan du undersöka hur friktion
fungerar.
Du behöver: avlång bricka, 3 tomma
tändsticksaskar, lim, sax, sandpapper,
maizena eller potatismjöl.
Gör så här:
1. Ta fram brickan.
2. Limma fast en bit
sandpapper under en av
askarna (lika stor bit som
botten). Ställ den på brickan.
3. Ställ den andra asken bredvid den första.
4. Häll ut lite maizena/potatismjöl på en tallrik.
Doppa botten av den tredje asken i mjölet (så att det
fastnar lite på asken). Ställ bredvid de andra.
5. Låt ena kortsidan av brickan vila mot bordet. Lyft den andra sakta
uppåt en bit i taget. Observera vad som händer med askarna.
I vilken ordning glider askarna ner? Varför blir det så här? Blir det någon
skillnad om du fyller askarna med något? (tänk då på att ha exakt lika
mycket i varje ask) Vilka paralleller till skidors glid på snö kan du göra efter
experimentet?

Kul att veta om Vasaloppet:
• Redan 1923 genomförde Margit
Nordin som första kvinna ett Vasalopp.
Året efter förbjöds kvinnor vara med
och den regeln ändrades inte igen förrän
1981.
• Loppet direktsändes i TV för första
gången 1966.
• Endast klassisk åkstil är tillåten under
loppet.
• Ungefär 50 000 liter blåbärssoppa
serveras under Vasaloppsveckan.
• Jörgen Brink har hittills den bästa
segertiden med 3 timmar, 38 minuter
och 41 sekunder.

Lager på lager
Under Vasaloppet är det förstås viktigt att klä sig rätt. Hemligheten är att se
till att kroppens värme stannar kvar precis på det sätt åkaren är bekväm med.
Bästa sättet att göra detta är lager-på-lager principen. Varför är det så viktigt
och hur fungerar det?
Du behöver: 3 st 2-liters plastpåsar, litermått, varmvatten från kranen (H2O),
olika tygbitar eller kläder, mjölkkartonger, äggkartonger, tejp, ev annat
packmaterial.
Gör så här:
1. Häll i 1 liter varmt vatten i varje påse. Försök få
det så nära kroppstemperatur (37° C) som möjligt.
Ett bra test för ungefär den temperaturen är att
det ska vara så varmt att du kan sticka ner ett
finger i det och lugnt räkna till 10, men då ska
det kännas så VARMT att du gärna tar upp
fingret igen! Knyt påsarna.
2. Packa in de 3 påsarna i olika material. Någon
med bara ett lager, någon annan med flera. Tejpa
runt så att lagren sitter kvar.
3. Lämna påsarna i samma temperatur i några timmar
(kanske lika länge som ett Vasalopp?).
4. Packa upp dem och jämför temperaturerna
5. Gör gärna om samma undersökning utomhus.
Ibland säger vi att vi ska ta på oss en varm jacka på vintern när det är kallt. Är
det uttrycket egentligen sant? Jämför med din erfarenhet från experimentet.

Blåbärssoppa

– en uppiggande klassiker – röd, blå eller lila?

Under Vasaloppet kan deltagarna traditionellt dricka blåbärssoppa för att
tillföra energi och vätska till kroppen. Blåbärssoppa har också spännande
kemiska egenskaper.
Du behöver: frysta blåbär (de vanliga små), socker/honung, vatten (H2O),
potatismjöl, citronsyra, kastrull, sked, matskedsmått, teskedsmått, glas
• 1/2 l frysta blåbär
• 1/2 l vatten
• 2 msk socker eller honung
• 1-2 tsk potatismjöl
1. Koka upp vatten i en kastrull. Rör ner 2 msk socker eller honung så att det
löser sig i vattnet.
2. Lägg i blåbären och koka ett par minuter (mosa bären i förväg om du vill
ha en slätare soppa).
3. Blanda potatismjöl med lite vatten som redning i ett glas. Häll ner sakta i
soppan och låt den koka upp igen.
4. Tillsätt lite citronsyra i taget till önskad färg. Smaka på soppan då och då så
att den inte blir för sur. Vilken färg fick din soppa? Hur kunde det bli så här?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång förbereder vi pi-dagen

