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!

Lager på lager
Det enda vi kan göra för att hålla kvar värmen lagom mycket vid
kroppen är att klä oss rätt. Vi kan ju inte ta på oss en varm jacka, för
även om vi skulle kunna värma upp jackan i ugnen innan vi tog på den
på morgonen så skulle det inte göra skillnad under mer än en mycket

Friktion

kort stund. Det vi istället gör är att ta på oss plagg som isolerar mot

Friktion handlar om hur olika ytor påverkar varandra. Om du åker

det känns behagligt. För att kunna göra detta krävs att vi klär oss på

skidor i ett spår som är riktigt isigt är det mycket lägre friktion mellan

ett sätt så att det finns isolerande luftlager (helst flera) mellan oss och

skida och underlag än om du åker i ett spår där det precis har snöat. De

kylan. Den främsta anledningen till att detta fungerar är att luft är en

ojämnheter som finns på de olika ytorna hakar tag i varandra så att det

dålig värmeledare – luftlagren mellan kroppen och kylan hindrar alltså

krävs en kraft för att få loss dem igen. Ju högre kraft som behövs för att

kroppens värme från att försvinna.

den omgivande kylan så att den inte når kroppen utifrån och in OCH
klär oss så att värmen från kroppen stannar kvar nära kroppen så att

få dem att lossna, desto högre friktion. Detta är en anledning till att det
kan vara riktigt jobbigt att åka skidor om du har vallat dem fel – dvs
att glida mot snön. En skidåkare som har gjort så på Vasaloppet får det

Blåbärssoppa

jobbigt! I experimentet gör de mycket små partiklarna från potatismjöl/

I blåbär finns färgämnen, sk Antocyaniner, som är känsliga för pH-

har lagt på en yta på skidorna som kräver mycket kraft för att få dem

maizena att friktionen mot brickan blir mycket liten, medan friktionen
mot de större sandkornen i sandpappret blir mycket högre.

– en uppiggande klassiker – röd, blå eller lila?

förändringar, dvs de ändrar färg om de blir surare eller mer basiska.
Antocyaniner finns också i andra frukter, bär och blommor; t ex i
rödvin, blåklint, blåsippor och blodapelsiner. Färgen förändras åt det
rödare hållet ju surare (pH under 7) de är och åt det blåare hållet i
basisk miljö (pH över 7).

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.

Det kanske inte blir så gott, men en fortsättning på ditt
experimenterande med hemlagad blåbärssoppa kan vara att hälla upp
den i riktigt små glas och undersöka vad om händer om du häller i
olika mycket bikarbonat i några och olika mycket citronsyra i några.

Nästa gång förbereder vi pi-dagen

