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På omslaget
Perla Lepage på 
kockskola.
Foto: Fredrik 
Hjerling

Knasig kattfakta 28
Visste du att katter kan vara 
pollenallergiker? Lär dig 
allt du inte visste om våra 
älskade husdjur. 
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Så blev Vincent skådis 22
Vill du också bli skådespelare? Vincent Wettergen från 
julkalendern delar med sig av sina bästa tips.

Pros
it!

Kärleksbomba! 16
Skriv ”pok” och ”ly”, 
tacka för en god match 
och skriv snälla saker 
om dig själv. 20 sätt att 
sprida glädje och styrka 
från din skärm.

Aisha 
Migam, 9 år, 
Vällingby

– Det jag gör är 
nog att jag säger 
positiva saker. Och 
så ger jag kramar.

Maya Stage, 
12 år, Stora 
Höga

– Jag försöker 
framför allt 
att prata med 
kompisen och så 
ger jag positiva 
kommentarer som: 
”Det kommer gå 
bra, det är ingen 
fara.”

Henning 
Melin, 10 år, 
Visby

– Det var en svår 
fråga. Kanske 
frågar jag om min 
kompis vill vara 
med i någon lek 
eller så.

Iris 
Pfannenstill, 
11 år, 
Uppsala

– Jag brukar prata 
med min kompis 
om hon är ledsen, 
och sen försöka 
göra henne glad. 
Man blir ju inte 
glad av att prata 
om något ledsamt, 
så då kan man 
prata om något 
glatt. Och så 
kan man sjunga 
tillsammans.

Matisse 
Collberg,   
8 år, Lund

– Ibland kramar 
jag personen. Och 
ibland hjälper jag 
den upp om den 
ligger ner.

HEJ DÄR,

3 FRAGAN
 Text & foto: Nathalie C. Andersson

Hej där, 

Hur peppar du din kompis? 

HUR PEPPAR  DU DIN KOMPIS?



 

5 TEKNIK & SANT

3 NYA 
COOLA 
PRYLAR

3. Stjärnprojektor
Att spana in en stjärnklar himmel är ju riktigt 
coolt – men hur ofta tar du dig egentligen ut och gör 
det? Nu kan du i stället släcka lampan, ställa din 
stjärnprojektor på golvet, mata in en skiva och trycka 
på knappen. I taket får du då 60 000 stjärnor som 
snurrar runt långsamt – precis som i verkligheten.

”Om det 
inte finns 

på Google 
så finns det 

inte.”
Det sa Jimmy Wales, medgrundare 

till uppslagsverket Wiki pedia, när han 
skulle förklara hur viktig han tycker 

att sökmotorn nummer ett är.

May the cookie 
be with you…

2. Telefonvantar
Telefonvanten är äntligen här! Den 
nya uppfinningen gör att du slipper ta 
av dig vantarna när det är kallt och du 
måste svara i telefon. När det ringer 
kan du trycka ”svara” på vanten och 
lyssna i högtalaren i tummen, samti
digt som du pratar i mikrofonen på 
lillfingret. Allt med hjälp av bluetooth.

Hallå handen, är 
det någon där?

Visste du att …
... en tonåring vann världens 
största drönartävling. Luke 
Bannister, 15 år, flög hem 
segern i drönarloppet som var 
i Dubai 2016. Tävlingen gick ut 
på att flyga sin drönare igenom 
flera upplysta ringar i luften. 

Grattis Luke!

... Google bygger internet
ballonger! Deras ”Project 
Loon” består av ballonger 
som svävar högt upp på 

gränsen till rymden. 
Ballongerna ska fixa så 
att alla på jorden kan 
få tillgång till internet! 
wwwad bra, säger vi.

Varför tror du att du har blivit så populär på 
Youtube?

– Jag tror jag hade väldigt bra tajming på den 
svenska Youtubemarknaden, då det nästan inte var 
någon som gjorde spelvideor när jag startade min 
kanal.
Vad spelar du helst?

– Spelen jag gillar mest just nu är Rollercoaster 
Tycoon 2, Minecraft, Worms W.M.D och Golf It.
Kollar både killar och tjejer på din kanal?

– Enligt Youtubes statistik är det ungefär 21 
procent tjejer som kollar på min kanal. Det hade 

varit kul om det var mer jämnt mellan 
killar och tjejer!

Du har en kanal med tusentals 
tittare – är inte det läskigt?

– Det är inte så läskigt när man 
sitter framför datorskärmen, men 
ibland kan det vara läskigt att träffa 

folk ute. På mässor är det som att en 
”switch” ändras och jag blir jättesocial, 

men privat så är jag väldigt blyg och ofta 
säger jag inget alls i ett nytt sällskap. 
Du har varit på Minecrafts kontor! Hur var det?

– Jag var där eftersom Minecrafts skapare, 
spelföretaget Mojang, bjöd in mig efter att en av 
mina videor fått elva miljoner visningar! Det var 
riktigt coolt att se var Minecraft kodar och att träffa 
personerna som jobbar med det.
Vilket är ditt bästa tips till den som vill skapa en 
stor spelkanal?

– Att vara sig själv, hitta en unik idé och att lägga 
upp bra grejer, ofta!

HALLA DAR
,

STAMSITE!

Marcus Nyman 

driver Stamsite, 

som är Sveriges 

största svensk

talande spelkanal 

på Youtube.

BYGG EN ROBOT!
Har du också alltid velat ha din egen robot? 
Under våren kan du lära dig att bygga den 

själv. Studiefrämjandet i Stockholm har 
en kurs där du lär dig hur man löder, hur 
magnetism fungerar, hur man kopplar 

sladdar och mycket mer.
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LAR  DIG  GORA 
EGNA  MOBILSPEL

Med mobilappen Coda Game är det du som 
bestämmer reglerna i spelet! I appen kan du 
skapa egna spel genom att lära dig program
mera. Sen är det bara att utmana dina vänner!
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1. Appstyrd minirobot
Sphero Mini är en robotboll som styrs av en 
app. Roboten är liten som en pingisboll och 
det allra coolaste är att du kan kontrollera den 
med dina ansiktsuttryck. Om du skrattar rullar 
den framåt, medan en ledsen min får den att 
rulla bakåt.

Stjärnhimmel i 
sovrummet? Inga 
problem!

TEKNIK & SANT  4
Text: Maria Widehed

Maxat!
Marcus 
spelar 
Minecraft.

Roligt 
med 
robot!

Svårt att styra om man är otydlig?!
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Text: Malin Haawind

Hugo 
Lövenblad, 
11 år
Tips: Boken 
Eragon av 
Christopher 
Paolini
Vad handlar 
Eragon om?

– Den handlar 
om en pojke som 
en dag hittar 
ett ägg med en 
drake i. Han 
växer upp och 

blir drakryttare. 
Varför gillar du 
den?

– Jag gillar 
fantasy – och 
tjocka böcker.
Hur känns det när 
du läser Eragon?

– Det är väldigt 
spännande, man 
undrar hela tiden 
hur det ska gå. 
Man får föreställa 
sig hur det är att 
vara i den världen. 
Det är skönt att 
kunna få leva sig in 
och fantisera.
Vem borde läsa 
den här boken?

– Alla som 
gillar fantasy och 
långa böcker utan 
bilder. 

Alisa 
Morazan, 
9 år
Tips: 
Tv-serien 
Huset fullt 
Berätta om  Huset  
fullt!

– Det är 
en gammal 
serie som 
finns på Netflix. 
Den handlar om en 
familj som blir fler 
och fler, och så är 
det olika avsnitt om 
hur de klarar sig i 
vardagen och så. 
Varför tycker du 
att den är bra?

– Serien är 
från 1990talet 
och jag tycker att 
det är roligt att 
se deras kläder 
och andra saker 
som skiljer sig 
från nu. Färgerna 
är till exempel så 
annorlunda. Sen är 
den rolig. Jag blir 
avslappnad av att 
titta på Huset fullt.
Vem skulle du vilja 
rekommendera 
serien till?

– Alla som 
gillar komedi, som 
gillar att skratta. 

Polly 
Labouchere, 
8 år
Tips: 
Artisten 
Laleh
Kan du berätta 
om Laleh och 
varför du gillar 
henne?

– Hon är en 
artist som jag 
tycker är väldigt 
bra, hon gör musik 
som jag gillar. Jag 
är väldigt van vid 
hennes låtar också 
eftersom vi sjunger 
dem i kören som 
jag är med i. 
Har du någon 
favoritlåt?

– Ja, det är 
”Goliat”. Den gör 
mig så glad. 
Vem borde lyssna 
på Laleh?

– Alla. Ganska 
många i min klass 
gillar henne. Jag 
vill också tipsa 
om Adele som jag 
också tycker är 
jättebra! Av hennes 
låtar tycker jag att 
”Hello” är allra 
bäst. 

… var året då Pelle Kanin-
författaren Beatrix Potter 

föddes. Beatrix skrev och teck-
nade från början bara Pelle 
Kanin i brev till ett barn som 
var väldigt sjukt. Men senare 
gjorde hon om breven till en 

bok. Och nu – 152 år senare! – 
kommer Pelle Kanin på bio.

Roligt från 
90-talet!

Holly,  Molly  och  po
lly

MITT BA
STA

KULTUR
TIPS

”Ensamhet är en 
superjobbig känsla 
som jag tror att vi 

alla känner på olika 
nivåer då och då. Jag 

känner mig ensam 
när jag längtar hem 

till min familj och 
mina vänner till 

exempel, eftersom 
jag bor i en annan 

stad.”
Polly i Dolly Style skriver om ensamhet 

på Instagram. 
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YLVANIA 
VANN! 
Ylva Hällens bok Ylvania 
vann Barnradions bokpris, 
där barn mellan 9 och 12 
år utser årets bästa bok. 
Ylvania är en fantasybok 
om fyra barn som ska 
besegra ondskan.

1866

Sveriges 
populäraste 
youtubers: 
1.    Pewdiepie, som egentligen 

heter Felix Kjellberg, är med 
sina 57 miljoner prenume
ranter faktiskt en av världens 
största youtubers. 

2.   Avicii, artisten, har 11 miljoner 
prenumeranter. 

3.   Zara Larsson är stor i alla 
sociala medier. På Youtube har 
hon 3,5 miljoner prenumeran
ter. 

4.   Roomie, bra på att sjunga, bra 
på att härma stjärnartister. 

5.   Lemmino, kille som gillar 
listor. Många verkar hålla med 
om att listor är kul, 2,5 miljo
ner personer faktiskt. 

6.    Skilltwins, unga skickliga 
fotbollstvillingar. 

7.   Galantis, elektronisk popduo. 
8.    Tove Lo, svensk artist som är 

stor utomlands. 
9.   Anomaly, hemlig gamer. 
10.  Family Playlab, en familj som 

filmar sina leklandsbesök. 

Källa: emanuelkarlsten.se

Roomie.

Avicii.

Pewdiepie.
Zara Larsson.

Lyssna på 

Laleh!

Pelle Kanin (Peter Rabbit, på engelska) 
har premiär den 21 februari 2018. 

Beatrix 
Potter.

Tove Lo.

Skilltwins.
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Testpatrullen

Annie 
Cassel-
brant, 
12 år:
”Allt är 
jätteroligt och 
varje detalj är 
intressant, men 
en del texter 
var lite svåra 
och några saker 
var ur funktion. 
Allt passar alla 
åldrar – man får 
tillbaka barna
sinnet här.”

Jonah 
Bhagwani, 
10 år:
”Att vara här 
uppmuntrar 
en till att lära 
sig mer. Innan 
trodde jag bara 
att man skulle 
få läsa om olika 
saker och titta 
på dem, men 
här får man 
röra och testa 
allt. Jag gillade 
rutschbanan 
och såpbubb
lorna mest.”

Ella 
Bhagwani, 
12 år:
”Det var så 
roligt, finurligt 
och man fick 
göra så mycket 
själv. Att vara 
här gav samma 
känsla som när 
man var fem 
år och fick en 
ny cykel. Tom 
Tits får tio av 
tio stjärnor av 
mig.”  

9 TOM  TITSTESTPATRULLEN  8
Text: Mia Sjöström
Foto: Ari Luostarinen

 

Sjunkande skepp, virvlande vatten 
och en ryslig rutschbana. Ella, Jonah 
och Annie testade experimenten på 
Tom Tits i Södertälje.

”Åh, 
vad 
coolt!”
Redan när man hänger av 
sig ytterkläderna på Tom Tits 

Experiment i Södertälje kan 
man pröva på sitt första 

experiment. Kupé 
Juniors testpatrull 

– syskonen Ella 
och Jonah 
Bhagwani och 
deras kompis 
Annie Cassel-
brant – kastar 

sig över en rund 
platta. När de 

med gemensamma krafter trycker 
ner den pustar det ut rök i mitten. 
Röken, som består av pyttesmå 
vattendroppar, visar hur luften som 
de pressat ut rör sig.   

– Åh, vad coolt, säger Annie.
Tom Tits Experiment är som 

ett museum där man själv får 
testa att göra olika experiment för 
att lära sig mer om bland annat 
teknik, fysik, matematik, biologi 
och hur kroppen och våra sinnen 
fungerar. Ella, Jonah och Annie 
börjar i mörkeravdelningen. Där 

Ella, Jonah och 
Annie testar 
ytspänningen.

Oj, vad 

tungt med 

osmium!

 

”Här 
förvandlar 

de alla 
skolämnen 
till något 

jätte-
intressant!”
Ella Bhagwani om Tom Tits.

gör de stora såpbubblor med hjälp 
av dammsugsliknande slangar som 
blåser ut luften i stället för att suga 
in den. 

– Vi gör en till bubbla och lägger 
den ovanpå den här, säger Jonah. 

De funderar över hur de kan 
göra en jättebubbla. 

– Vi tar båda slangarna och 
blåser in i samma bubbla, föreslår 
Ella. 

– Ser ni vad snygg färg det blir? 
Det ser ut som planeter, tycker 
Annie.

Testpatrullen går upp en våning 
där de möts av olika vattenexpe-
riment. De testar, läser lite och 
upptäcker efterhand vad experimen-
ten går ut på. 

– Det är mycket roligare att lära 

sig när man får pröva själv och 
gå runt och röra på sig samtidigt, 
tycker Annie. 

I ett rör snurrar en vattenvirvel. 
– Det ser ut som en istapp, 

säger Ella och stoppar ner handen i 
vattnet och känner på virveln. 

I ett annat genomskinligt rör 
fyllt med vatten guppar en liten 
leksaksbåt. När man trycker på 
en knapp bubblar det upp massor 
med luft från botten av röret och 
båten sjunker. Bubblorna gör att 
ytspänningen, och därmed båtens 
flytkraft, minskar. Kanske är det så 
det har gått till vid Bermudatriang-
eln, ett område på havet Atlanten, 
där det sägs att många skepp har 
sjunkit. 



VINJETT  10 11 SCIENCE  CENTERS
Text: Åsa Kahn

Experimentera mera!
Tom Tits är Sveriges största science center. Men det 
finns många andra ställen där du kan grotta ner dig  

i vetenskapens värld. Här är tre.

Klurigt i Stenstorp
Varje år utser webbplatsen 
barnsemester.se Sveriges bästa 
science center. Dalénium i Stens
torp i Västergötland har vunnit 
flera gånger. 

Dalénium är ett ställe där du 
kan göra experiment, lösa kluriga 
problem och se magiska shower – 
till exempel om eld och vatten.

Dalénium är uppkallat efter 
vetenskapsmannen Gustaf Dalén. 
När han var 13 år gjorde han sin 
första stora uppfinning – en väck
nings och kaffekokningsmaskin.

Lundvetenskap
I Lund finns ett stort och gammalt 
universitet, så här är forsk
ning och vetenskap viktigt. På 
Vattenhallen kan alla uppleva den 
vetenskapen. 

Förutom att experimentera, 
kan man bland annat titta på 
stjärnor och planeter i ett plane
tarium. Det är en stor rundad duk 
som visar hur det ser ut i rymden. 

Man kan också se på spän
nande shower. Om robotprogram
mering och atomer till exempel.

Digitalt i 
Norrköping
På Visualiseringscenter C i 
Norrköping är det digital veten
skap som gäller. Testa spelen som 
fanns när dina föräldrar var små 
i retrospelhörnan. Eller se sånt 
som inte går att se – som hur det 
ser ut när hjärnan arbetar.

Här finns också Domen, där du 
kan uppleva allt från dinosaurier 
till rymdresor på nära håll. Domen 
är en bio som får det att kännas 
som att du är någon annanstans.

 

”Jag tänkte 
’framåt’, och 
sen hjälpte 

det att blunda 
också”

Jonah Bhagwani om mind ball 
– där man ska flytta en boll med 

tankens kraft.

och sen hjälpte det 
att blunda också, 

säger Jonah 
efteråt. 

Annie, Ella 
och Jonah 

går vidare. De 
trycker, känner, 

tittar, frågar, läser 
och testar de olika 

experimenten. Vissa gör de 
på egen hand och andra tillsam-
mans. På översta våningen, i ett 
stort ljust rum, finns experiment 
som har med kroppen att göra. Man 
kan lyssna på varandras hjärtan, 
balansera på lina eller hänga på sig 
stormagade förkläden. Då får man 
testa på hur det är att vara gravid 
och bära en bebis i magen. 

– Vad tungt det är, säger Ella.
Testpatrullen hittar en rutsch-

bana på fjärde våningen. Den går 
genom – och utanför – huset ner till 
bottenvåningen. Deras skrik hörs 
hela vägen ner. 

– Vi kör en gång till, säger 
Jonah och de springer uppför alla 
trapporna.

Laser på Dalénium.

Vattenhallen.

Jättebion Domen på 
Visualiseringcenter C.

Efter fyra timmar är det dags att 
gå, även om alla tre helst vill stanna 
längre. 

– Jag kan verkligen rekom-
mendera att komma hit om man 
är intresserad av kemi och fysik. Ja, 
annars också, säger Jonah. ❢

TESTPATRULLEN  10

Fakta: 
Tom Tits 
Experiment
Om Tom Tits: På Tom Tits 
Experiment lär man sig mer 
om naturvetenskap och 
teknik genom att själv testa 
olika experiment. Det finns 
omkring 450 experiment på 
olika teman, och på somma
ren är även en utomhuspark 
öppen. Tom Tits har funnits i 
drygt 30 år. 
Plats: Storgatan 33, 
Södertälje.  
Pris: 150 kronor för barn 
mellan 3 och 14 år, 190 
kronor för vuxna. 

“Om man inte 
vevar för fort 
så funkar det”, 
säger Jonah 
om kulpumpen.

 

Baowaow, 
vilken bubbla!

– Jag visste inte att det kan vara 
gaser från en undervattensvulkan 
som gör att båtarna sjunker där, 
säger Jonah. 

– Här förvandlar de alla skol-
ämnen till något jätteintressant. De 
nästan lurar en att tycka att allt är 
roligt, säger Ella.

Nu är det dags för ett parti mind 
ball, där man ska försöka förflytta 
en liten boll med hjälp av tankens 
kraft. Ella och Jonah spänner varsitt 
pannband runt huvudet och börjar 
stirra på bollen mittemellan sig. 
Pannbanden mäter aktiviteten i deras 
hjärnor. 

– Det är en stenhård kamp 
här, kommenterar Annie 
matchen. 

Sakta, sakta rör 
sig bollen mot Ella, 
och Jonah vinner 
kampen. 

– Jag koncentre-
rade mig jättemycket 
och tänkte ”framåt”, Fo
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13 FRAGA  LOKFORAREN

Ställ en fråga till lokföraren Daniel, du 
också. Mejla fragalokforaren@sj.se

”  Ett snabbtåg 
kostar som  
20–40       
bärgningsbilar”

FAKTA: 
DANIEL 
BERGMAN 
Ålder: 37 år.
Arbetat på SJ 
sen: 2010. 
Bor: I Molkom 
utanför Karlstad.

Hej!
Jag heter Sixten och är 5 år. 
Jag undrar hur mycket ett 
snabbtåg kostar? Kostar det 
mer än tio bärgningsbilar?
 Hälsningar, Sixten, 5 år
 
Hej Sixten!
Tåg är ganska så dyra. 
De är ganska kompli-
cerade att bygga, 
och innehåller 
många speciella 
delar. Dessutom 
byggs det väldigt 
få jämfört med 
till exempel 
bilar, så det går 
inte att dra nytta av 
stor produktion för 
att få ner kostnaderna. 

Daniel Bergman är 
en av SJs ungefär 
600 lok förare, och 
han svarar på allt 
du vill veta om tåg.
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Om vi ser till våra SJ 3000, så 
har vi bara 20 stycken. Det är de 
enda i hela världen som ser ut 
just så.

Att köpa ett nytt modernt 
snabbtåg i dag skulle förmod-
ligen kosta någonstans mellan 
100 och 200 miljoner kronor, 
beroende på till exempel hur 
många tåg man vill köpa. 

Som jämförelse så sålde 
min vän Peter, som jobbar på 
Lecab Lastbilar i Karlstad, en ny 
tung bärgningsbil. Den kostade 
ungefär 5 miljoner kronor. Så 

man skulle kunna 
säga att man kan 

köpa mellan 
20 och 40 

stora 
bärg-
nings-
bilar för 
samma 
pris 

som ett 
snabbtåg.

 Vänliga 
hälsningar, Daniel

Du får spara länge för att ha 

råd att köpa ett SJ 3000!

Hej!
Vad är det som driver tåget? 
 Hedda, 7 år 

Hej Hedda!
Att resa med tåg är ju ett av de 
allra mest miljövänliga alternati-
ven. Det beror på att de allra flesta 
tåg drivs av el. Alla tåg som vi på 
SJ använder drivs helt och hållet 
av förnybar el som kommer från 
vind- och vattenkraft. Därför är 
alla resor hos oss märkta med 
Naturskyddsföreningens märk-
ning Bra Miljöval. 

Vi hämtar den el som vi 
använder genom det nätverk av 
ledningar som hänger ovanför 
spåren, och som kallas kontakt-
ledningar. Därifrån går elen 
genom det som kallas strömav-
tagaren och som finns på taket 
på tåget, via en transformator, 
till motorerna som sitter nere vid 
hjulen. Men vid en del spår finns 
inte någon kontaktledning. De tåg 
som används där drivs i stället av 
en motor som går på dieselolja.

Dieselmotorn driver sen en 
generator som ger ström att driva 
tåget med. Att tåg i dag är utrus-
tade med en mekanisk växellåda 
som på en bil är väldigt ovanligt.

Vänliga hälsningar, Daniel

FRAGA  LOKFORAREN 12
Foto: Bruno Ehrs

Hej! 
Jag heter Halldis och är 9 år. 
Jag undrar hur många SJ-tåg 
det finns i Sverige? Och kör 
SJ i hela Sverige? 
 Hälsningar, Halldis, 9 år

Hej Halldis! 
SJ är en av Sveriges ledande tåg-
operatörer. Vi har över 30 miljoner 
resenärer varje år, och ungefär 
4 500 anställda! Vi kör tåg från 
Abisko i norr till Malmö i söder. 
Dessutom kör vi till Narvik och 
Oslo i Norge, och till Köpenhamn i 
Danmark. 

Till det behöver vi förstås 
många tåg också. Just nu äger vi 
87 stycken lok, och sammanlagt 
108 stycken motorvagnar. Vi skulle 
alltså kunna köra hela 195 tåg 
samtidigt. Att det faktiskt skulle 
hända är ändå inte sannolikt. Våra 
tåg måste ju tvättas, städas och 
underhållas med jämna mellan-
rum så att de kan fungera på ett 
säkert och bra sätt. 
 Vänliga hälsningar, Daniel

Swooosh. Det är kontaktledningarna 
som ger tåget el – och fart!
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15 7  SPANNANDE  SPORTER7  SPANNANDE  SPORTER 14
Text: Pontus Dahlman

Rädda bollar
barfota
I skolan har du säkert provat att 
spela volleyboll. Fast i den här 
versionen som heter beachvolley 
spelar du på en bana av sand! 
Svårt att rädda bollen barfota, men 
mjukare om du ramlar. Tävling-
arna är ofta på sommaren. Men 
sporten kan också spelas inomhus 
i speciella sporthallar. Som denna 
i Södertälje: thebeach.se

Kasta en 
frisbee i korg
Denna speciella sport spelas 
utomhus och kallas också disc-
golf. I vanlig golf handlar det ju om 
att med minsta möjliga antal slag 
slå bollen med en klubba så att 
den rullar ner i ett hål. Här kastar 
du en frisbee med sikte på en 
korg. På flera ställen i Sverige går 
det att spela gratis. Läs mer här: 
discgolfsweden.se 

Gillar du tennis, men tycker det är svårt och kanske tungt att 
slå bollen över nätet? Då ska du prova sporten padel. Den 
liknar tennis, men racketen, bollen, banan och reglerna är 
annorlunda. Det gör padel till en sport som är rolig och enkel 
att spela. Till exempel har banan tre höga glasväggar där 

bollen får studsa.
En som gillar att spela padel är artisten Måns Zelmerlöw. 

Tillsammans med några andra har han startat flera ställen 
där man kan spela sporten. Kolla var du kan spela här: 

pdlcenter.se

GOR  SOM  MANS 
- PROVA  PADEL!

Tävla med 
snowracer
Många av er har åkt snowracer. 
Kälken med ratt – eller styre! 
– och med medar av plast. Men 
visste du att det finns tävlingar 
i snowracer? Då gäller det att 
komma först ner för backen, och 
sporten kallas sledcross. Du kan 
tävla på flera ställen i Sverige. 
Kolla datum och ställen på: 
snowracercup.se

Kanske håller du på med fotboll, basket 
eller ridning? Kul! Men har du provat de 
här sju fantastiska sporterna?

Sporterna som du 
(nog) aldrig provat

SPELA  RUGBY 
MED  SNORKEL

Okej. På med simfötterna, snorkeln, 
cyklopet och badmössan och hoppa ner 

i simbassängen. I undervattensrugby 
tävlar två lag om att göra mål med en 

boll i en korg. Under vattnet alltså! Bollen 
är så tung att den sjunker och blir därför 

lättare att passa under vatten. Och 
försök inte vara oschyst. Det finns två 

domare där nere i djupet! Kolla här om 
du vill börja spela: uv-rugby.se

I  STALLET 
FOR HAST - 
SEGWAY!
I sporten hästpolo sitter alla i 
de två tävlande lagen på hästar. 
De har långa klubbor och med 
klubborna försöker de slå en liten 
boll in i motståndarens mål. I 
segwaypolo är hästen utbytt mot 
en segway – det där konstiga 
elektriska fordonet 
med två hjul, där 
det gäller att hålla 
balansen.

Seeee uuuuupp i 

backeeen!
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SUPERSNABBT 
PA   ISEN
Namnet på den här sporten låter läskigt. 
Den heter skeleton och det betyder skelett på svens-
ka! Men det handlar om en vintersport där vuxna kan 
svischa fram i 150 kilometer i timmen. Så här går det 
till: Den som tävlar tar tag i handtaget på en speciell 
kälke, springer för att få upp farten och åker sen 
vidare på kälken medan hen ligger på mage. Super-
snabbt på en bana av is! Läs mer här: swesliding.se

SWOOOOSH
!
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Text: Åsa Kahn 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra nätet till en 
bättre plats. Här är 20 sätt att sprida glädje och 

styrka med skärmen som verktyg.

1.    Skriv en kommentar till din favorit-youtuber 
och berätta varför du gillar hen. 

2.   Vet du hur många olika hjärtemojis det 
finns? Räkna dem och använd dem sen så 
ofta du kan.

3.   Välj tre snälla ord som beskriver din kompis 
– skicka på valfritt sätt ...

4.  ... och gör sen samma sak till någon i 
klassen som du inte brukar vara så mycket 
med.

5.  Har du Musically? Gör en musically med din 
kompis favoritsång och tillägna till hen ...

6.  ... eller bjud in hela klassen att göra 
en musically ihop. Glöm inte att   
fråga ALLA!

7.  Skriv och säg snälla saker om dig själv. Du 
vet väl att du är fantastisk?!

8.  Ta en selfie när du gör ett handhjärta. Lägg 
upp eller skicka till någon du gillar.

9.  Beröm dina vänners filmer och bilder.  
Är filmerna snygga, smarta, roliga eller 
spännande? Berätta det!

10.  Tänk ut något som du hade blivit riktigt 
glad för. Gör sen den grejen för någon 
annan!

Dags för 

-bomb!
“Jag älskar dig precis 
som du är, ta aldrig 
någonsin skit från 

någon för långt där 
inne vet du att ‘jag 

förtjänar inte detta’.”
Musicallystjärnan Nathalie Danielsson kämpar 

mot mobbning genom att skriva stöttande 
meddelanden i sociala medier.

11.  Gör en lista på de roligaste Youtube-
klippen. Dela med dig så fler får bli glada!

12.  Använd emojis som man blir glad av! 

13.  Tacka för en god match när du spelat   
klart ett onlinespel. 

14.  Fråga någon du inte brukar umgås med, 
om hen vill spela med dig.

15.  Tycker du att någon skrivit eller sagt något 
smart och bra? Berätta det!

16.  Använd gärna de här förkortningarna till 
dina kompisar: ly (love you), pok (puss 
och kram), xxx (pussar). Men se till att alla 
förstår först.

17.  Filma en rolig sketch. Lägg upp på Youtube 
eller skicka till dina kompisar. Förhopp-
ningsvis får de sig ett gott skratt!

18.  Är du grym på att göra snygga halsband 
eller coola skejtboardtricks? Gör andra 
glada genom att lära dem hur du gör. I en 
film till exempel. 

19.  Skicka en kram till någon du tycker  
behöver det.

20.  Var extra snäll mot någon som verkar 
ledsen. 

ANNA
-

CARIN

WETTEF
ORS Tips från 

Friends:
Så gör du 
nätet till en 
bättre plats 
•  Sprid positiva 

budskap. Snällhet 
smittar av sig. 

•  Låt alla vara med! 
Nätet ska vara en 
plats för alla, där alla 
har rätt att uttrycka 
sig och ha roligt. 

•  Tänk efter före. 
Innan du lägger ut 
något som har med 
någon annan att göra, 
fundera på om du 
skulle vilja att någon 
gjorde så mot dig. 

Tipsen kommer från 
Anna-Karin Wettefors. 
Hon jobbar mot mobbning 
som utbildare på organi-
sationen Friends.
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Knåda, hacka, steka, riva, kavla, koka – ibland 
typ allt på en gång. Carla, Perla och Marcus har 
mycket att hålla koll på i pastaköket. 

lagar mat till sin familj – både till 
vardag och fest.

– Jag brukar ofta laga lax, för 
det tycker jag är roligt att göra. Och 
wienerschnitzel med blomkåls
duchesse, som jag lärde mig att laga 
här. Det är som potatisduchesse 
– mos som man spritsar ut. Många 
brukar vilja ha den rätten på sin 
födelsedag, berättar hon.

Även Carla Cato, 11 år, och 
Marcus Nagel, 12 år, är riktiga 
matlagningsfreaks. Och även de har 
sina favoriträtter.

– Jag lagar mest fisk hemma, till 
exempel laxtacos. Och så lite olika 
vegetariska rätter. Jag gillar att laga 
lasagne med spenat och ricottafyll
ning, säger Carla.

– Jag lagar oftast kyckling om 
jag lagar mat. Och så brukar jag ofta 

Mjöl, ägg, olja, tomatsås, kalkon, 
ricotta, spenat, lök ... Ingredien
serna är uppradade på bänkarna på 
Småkockarnas kockskola utanför 
Stockholm. I dag står egen ravioli på 
schemat.

Kockarna börjar med att hälla 
upp mjöl, göra en liten grop i 
mjölhögen och hälla i ägg och olja 
och jobba ihop. Sen är det bara att 
knåda. Fast det är inte så bara. 

– Händerna blir trötta, säger 
Perla Lepage medan hon jobbar hårt 
med sin deg – helst ska man hålla på 
i en kvart för att pastadegen ska bli 
riktigt bra.

Perla är 12 år och älskar att 
laga mat. Hon lagar nya rätter på 
på kockskolan varje vecka, men 
matintresset slutar knappast där.

– Jag har lagat mat sen jag var 
liten och jag älskar det. Jag lagar mat 
ungefär 2–3 gånger i veckan, säger 
Perla och berättar att hon gärna 

kockarnas
KAMP

MATKARLEK  18
Text: Åsa Kahn
Foto: Fredrik Hjerling

”Jag har 
lagat mat 
sen jag var 
liten och jag 
älskar det!”

Perla Lepage

Carla (till vänster) 
skulle vilja ha en egen 

fisk- och skaldjurs-
restaurang, Perla 

(överst) vill servera 
fransk mat och 

Marcus skulle satsa 
på italienskt i sin 

restaurang.

Full koncentration!

Mycket att 
hålla koll 
på! 

19 MATKARLEK



   

  

göra tomatsås till, säger Marcus.
Marcus har gjort egen pasta två 

gånger tidigare, men för Carla och 
Perla är det första gången. Men det 
märks knappast. 

Efter ett rejält knådande är allas 
degar färdiga och åker in i kylen i 
plastpåsar. Men för kockarna finns 
ingen tid att vila – nu är det dags 
att göra fyllning och pastasås. De 
börjar hacka lök i mikroskopiska 
bitar med snabba vana rörelser. 

Kursledarna Madeleine Morne 
och Anna State går runt och hjälper 
till när det behövs. Hur vet 
man att löken fräst klart, 
så att man kan hälla i 
tomatsåsen?

– Ser du att 
några bitar är vita 
fortfarande? De som 
är vita ska bli gula, 
säger Madeleine och 
pekar i Carlas kastrull. 

Snart puttrar 
tomatsåsen på spisen, och 
spenaten till fyllningen fräser 
i en stekpanna. Hela tiden stoppar 
kockarna ner små skedar i kastrul
lerna för att provsmaka. Behövs det 

mer salt? Basilika? 
Något annat?

Vad är det svåraste när man 
lagar mat?

– Det svåraste är att få smakerna 
att stämma, tycker Carla. 

– Det svåraste är att hålla koll 
på allt som händer hela tiden, och 
att starta sakerna när det passar. 
Man måste hålla koll på allting 
samtidigt, säger Perla.
Hur gör man då för att lyckas 
med det?

– Man får koncentrera sig, säger 
Perla.

– Man kan också göra mise en 
place. Det betyder att man förbere
der allt man ska göra, säger Marcus.

– Ja, man kan till exempel hacka 
alla grönsaker först, och sen göra allt 
som ska in i ugnen, fyller Perla i.

De gör en fyllning med ricotta 
och spenat och en med ricotta och 
kalkon. Dessutom blir det både 
tomatsås och béchamelsås, som är 
en vit sås av smör, mjölk och mjöl. 

Att kavla ut pastadegen är 
nästan lika jobbigt som att knåda 
den och det tar tid att få den riktigt 
tunn. 

– Gud, vad det här var segt, 
säger Marcus.

– Den här blir aldrig större, 
säger Carla och kavlar och kavlar.

– Det kanske inte känns som 
den blir större, men det blir den, 
tröstar kursledaren Anna.

Och till slut är degen så stor och 
tunn att kockarna kan stansa ut små 
rutor, och fylla dem. 

Till sist ska de fyrkantiga, 
runda och månformade pastakud
darna kokas. Och äntligen kommer 
belöningen – det börjar lukta väldigt 
gott i köket. Att göra egen ravioli 
tar mycket tid och energi. Men det 
blir fantastiskt gott! ❢

SA  LYCKAS 
DU  I  KOKET
Carla, Marcus och 
Perla delar med sig 
av sina bästa tips.
1.   Koncentrera dig på 

vad du gör. Håll inte på 
och larva runt.

2.   Smaka hela tiden, så 
att du vet om du ska 
ändra något. 

3.   Håll ordning och städa 
undan efter varje steg. 

4.   Prova om och om igen. 
Om du misslyckas, så 
går det kanske bättre 
nästa gång. 

5.   Ha roligt, försök göra 
ditt bästa och ge aldrig 
upp.

Småkockarnas ravioli 
med ricotta och kalkon
4 portioner 

”Man kan göra 
mise en place. 
Det betyder 

att man förbe-
reder allt man 

ska göra”
Marcus Nagel

Det svåraste 
när man lagar 
mat är att få 
smakerna att 
stämma, tycker 
Carla.

Ravioli <3

Färdig!

Kavla, kavla och kavla. 

Att få degen tillräckligt 

tunn är kämpigt!

Goa ingredienser.

Pasta 
5 deciliter durumvete 
1 kryddmått salt
4 ekologiska ägg 
2 matskedar olivolja 
1 matsked vatten 

Fyllning 
100 gram rökt kalkon 
En halv kruka färsk 
basilika 
250 gram ricottaost 
Flingsalt 
Svartpeppar från kvarn 
1 matsked olivolja 

Gör så här 
1.  Mät upp durumvete och salt på ett bakbord. Gör en 

grop i mitten, häll ner ägg och olja och blanda ihop 
till en deg. Nyp ihop med fingertopparna tills degen 
börjar blir smulig. Knåda sen degen ordentligt 
tills den känns len och smidig. Tillsätt eventuellt 
vatten så att degen blir mjuk men inte klibbig. 
Plasta in degen och låt den vila minst en halvtimme 
i kylskåp. 

2.  Dags att göra fyllningen! Strimla kalkon och 
basilika fint. Blanda samman med ricottaost och 
smaksätt med flingsalt, svartpeppar och olivolja. 

3.  Kavla ut degen så tunt du kan. Ju tunnare desto 
bättre! Dela den i två delar. Klicka ut fyllning på den 
ena utkavlade delen och vik över den andra halvan 
av degen. Skär ut med kniv eller med en stans och 
nagga runtom med gaffel. Koka i välsaltat vatten. 
Raviolin är färdigkokt när den flutit upp till ytan. 
 Källa: Småkockarna
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”Man blir  
 någon annan 

 en stund!”

Han är känd som Max i 
julkalendern och har spelat in 

succéfilm för vuxna. Vi träffade
Vincent Wettergren i tv-huset. 

– Det är häftigt att få bli en
annan människa en stund.

Vi träffar Vincent 
i entrén till det 
stora tv-huset i 
Stockholm.

Vincent som 
Max, i Jakten på 
tidskristallen.

INTERVJUN  22
Text: Malin Haawind
Foto: Warner Bros, SVT, Ulrika Malm

23 VINCENT WETTERGREN

Fakta: Vincent 
Wettergren
Född: På Danderyds sjuk-
hus, den 11 februari 2005.  
Bor: I Sollentuna.  
Gör: Går i sexan på Adolf 
Fredriks musikskola och är 
skådespelare.  
Familj: Pappa Claes, 
mamma Lena, systrarna 
Clara och Liza. 
Intressen: Att skådespela 
och sjunga, är med i Adolf 
Fredriks gosskör.  
Aktuell med: Som Max i 
julkalendern 2017 – Jakten 
på tidskristallen. 

Vincent Wettergren gjorde 
sin filmdebut som nioåring i 
filmen Turist som hade premiär 
2014. Filmen var en stor succé och 
Vincent fick åka med till världens 
mest berömda filmfestival, i Cannes 
i Frankrike. 

– Det var overkligt, att jag 
skulle gå på den där röda mattan. 
Jättekonstigt men kul förstås, säger 
Vincent. 

Vi träffar Vincent i entrén till 
det stora tv-huset i Stockholm, 
och slår oss ner i ett rum med 
glas väggar. Folk strömmar ut och 
in genom entrédörrarna, medan vi 
pratar om hur det hela började. 

Det var Vincents pappa som 
hade sett en annons i tidningen om 
att man sökte barnskådespelare till 
filmen Turist, och Vincent och hans 
syster Clara spelade in en video som 
de skickade in. Sen fick de komma 
på flera provspelningar och till slut 
var rollerna deras. 

På frågan om han känner sig 
mest som en skådespelare eller mest 
som en vanlig tolvåring som går 

i sexan får Vincent klura en liten 
stund. 

– Det är nog både och. Det är 
klart att jag är en kille som går i 
sexan, men skådespeleriet är något 
som jag verkligen gillar att göra. 
Så det där går lite i perioder, 
det beror på vad jag håller på 
mest med för tillfället. 

Hans klasskamrater 
frågar ibland om hur det är 
på inspelningarna, men det 
är inget de pratar ofta om. 

– Jag tycker att det 
är rätt skönt att bara vara 
mig själv när jag är med mina 
kompisar, säger Vincent. 

Men det är inte alltid så 
lätt att vara både skolelev och 
skådespelare. Vincent berättar 
att under inspelningarna av både 
Turist och Jakten på tidskristallen så 
har det varit barnen som haft det 
tuffaste schemat. Efter de långa 
inspelningsdagarna så är det bara 
för dem att ge sig på läxorna, medan 
de vuxna kan luta sig tillbaka och ta 
det lugnt. 
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”Vi kunde hålla 
på och ta om 
samma scen 
en hel dag.”

Tidigare har det inte 
varit så många som känt 

igen Vincent på stan eller 
så, men det blev annorlunda 

efter julkalendern.
– Men jag tycker bara att det är 

roligt, säger Vincent.  

Vincent tyckte att det var väldigt 
kul att spela in julkalendern, den 
roligaste produktionen han varit 
med i säger han. Men han kände sig 
avundsjuk på alla de som inte visste 
hur den skulle sluta.

– Den är riktigt spännande! Det 
hade varit kul att se den utan att 
veta hur det går. 
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Familjens egna 
bilder från 
tiden med
filmen Turist. 
Foto: Claes 
Wettergren

Hemma hos 
Vincent och 
hans piano.

INTERVJUN  24

Vincent väljer
Favoritfilm: ”Hunger 
Games, alla tre filmerna 
är väldigt spännande och 
jag älskar stämningen på 
alla sätt.”  
Favoritskådis: ”Jennifer 
Lawrence som spelar 
huvudrollen i Hunger 
Games, hon känns väldigt 
trovärdig.” 
Favoritmat: Sushi. 
Favoritartist: Just nu 
Sam Smith.  

också tre dagar att spela in. 
En annan mäktig upplevelse 

fick Vincent vara med om under 
första inspelningsdagen på Jakten på 
tidskristallen. 

– Jag fick stå mitt i Friends 
Arena som var helt tom i övrigt. 
Det var häftigt att få vara på ett så 
stort ställe och det blev verkligen en 
bra start på hela inspelningen. 

Vincent tycker att det är pirrigt 
och konstigt men väldigt roligt 
att se sig själv på film. Men hur 
har han gjort för att bli så bra på 
skådespeleri då?

– Det var min storasyster 
Clara som först hade 
skådespelarintresset och det 
smittade av sig på mig, hon 
är min förebild kan man 
säga. Vi har gjort massor 
av små filmer hemma på 
ipaden, det är ett bra sätt att 
öva.

Vincent står också på en 
teaterscen ibland, han var med i 
pjäsen Den goda viljan på Dramaten 
i Stockholm. Det är rätt stora 
skillnader mellan att spela in film 
och att stå på en teaterscen tycker 
Vincent. 

– Det bästa med film är ju att 
man har chansen att ta om ifall att 
det blir fel. Men jag gillar verkligen 
teatern också, den där nervositeten, 
det är nu det händer liksom. 

Det var här i tv-huset som 
Jakten på tidskristallen spelades 
in, i stora studior med uppbyggda 
miljöer. Men när vi går runt i 
tv-huset efter intervjun, stöter vi 
inte på något som påminner om 
julkalendern. Däremot stöter vi på 
kändisar som Bolibompadraken och 
ett par Minimello-artister.

Vincent tyckte att det var kul att 
spela in tillsammans med Monna 
Orraryd och Naima Palmaer som 
gjorde de andra barnhuvudrollerna i 
Jakten på tidskristallen. 

– Vi samarbetade bra och i 
pauserna spelade vi kort tillsammans. 

Julkalendern riktar sig till barn 
och filmen Turist, som regisserades 
av berömda regissören Ruben 
Östlund, var en ganska allvarlig 
vuxenfilm. 
Är det stor skillnad på att spela 
för vuxna och för barn?

– Nej, egentligen inte. Det är 
bara att gå in i rollen – jag stänger 
liksom av mig själv lite och försöker 
tänka mig in i hur personen jag 
spelar skulle tänka och göra. Det 
som skilde sig åt var i stället att 
Turist spelades in mycket utomhus 
och Jakten på tidskristallen mest i 
studio. Och att det gick lite snab-
bare fram med Jakten på tidskristal-
len. Ruben är ju känd för att vara 
väldigt noga och göra många 
tagningar så med Turist kunde vi 
hålla på och ta om en och samma 
scen en hel dag, säger Vincent. 

Från båda inspelningarna bär 
han med sig ett favoritminne, en 
scen han tyckte extra mycket om att 
spela in. I Turist, som utspelar sig 
i Alperna, var det en scen där det 
kom en stor lavin och alla måste fly. 

– Det är helt klart den scen som 
gett mig allra mest intryck, det var 
något speciellt med den. Den tog 

Vill du 
också bli 
skådis?
Vincent 
tipsar:
•  Allra viktigast 

är att man 
tycker att det 
är kul, det 
är då det blir 
bra. 

•  Försök hitta 
en roll som 
passar dig, 
kolla om 
det är något 
filmbolag som 
söker barn-
skådespelare 
just nu. 

•  Öva hemma, 
spela in filmer 
med syskon 
eller kompi-
sar. 

25 VINCENT WETTERGREN

I Den goda 
viljan fick han 

även använda 
sin andra talang – 

sången. Och i framtiden 
hoppas han få både skådespela och 
sjunga. 

– Jag vill verkligen fortsätta med 
det jag gör, det är så roligt.

Efter att ha promenerat runt i 
SVTs långa korridorer så är vi tillbaka 
i entrén där vi började. Innan vi säger 
hej då berättar Vincent att han snart 
ska göra fler intervjuer. Helt klart 
kommer det bli allt fler som känner 
igen honom på stan framöver. ❢

Vincent är både 
skådespelare och 
en vanlig tolvåring 
som går i sexan.

“Det hade varit kul att 
se julkalendern utan 
att veta hur det går”, 
säger Vincent.



PRYLEN 
    SOM 
FÖRÄNDRAT 
VÅRT LIV
Det finns över 7 miljarder invånare 
på jorden. Visste du att 4 miljarder 
av dem äger en mobiltelefon? 
Men hur funkar manicken i allas 
fickor egentligen?

DEN FÖRSTA 
MOBILEN
Vi har inte alltid kunnat gå 
omkring med Google och Snap-
chat i fickan. Första gången någon 
ringde från en mobiltelefon var i 
USA för drygt 40 år sen. Telefonen 
vägde lite över ett kilo och var 
23 centimeter lång. Det tog 10 
timmar att ladda den och då gick 
det bara att göra en enda sak: 
prata i 35 minuter.

PEKSKÄRMEN
Har du någon gång funderat 

över hur pekskärmen som finns 

på dagens mobiltelefoner och 

surfplattor fungerar? 

Såhär är det: Skärmen känner 

av dina fingrar och det skapas en 

förändring i skärmens elektriska 

fält, som sensorer registrerar. 

Sensorer är apparater som känner 

av något och skickar det vidare.

Det är nämligen så att dina 

fingrar leder elektricitet! Det är 

därför pekskärmen inte fungerar 

när du har vantar på dig. Däremot 

går det faktiskt att använda nästip-

pen – om du kan sikta rätt.

… du kan ladda tele
fonen med potatis!
Det går att sticka en förzinkad spik och en 
bit koppar i en potatis och få en svag ström 
att uppstå. Några amerikaner gjorde ett 
försök där de kopplade ihop 225 kilo potatis 
till ett jättebatteri – vilket sägs vara tillräck-
ligt för att ladda en mobiltelefon!

27 VISSTE  DU ATT ...SA  FUNKAR  MOBILEN  26
Text: Maria Widehed
Illustration: Thinkstock

... SKARMEN  
KAN  VARA 
SMUTSIGARE  
AN  TOAN!
Några forskare har kommit fram till att 
skärmen på en mobiltelefon kan ha 18 gånger 
så mycket bakterier som en toasits! Fast alla 
håller inte med. Forskare i Tyskland säger i 
stället att mobilen bara har en hundradel så 
mycket bakterier som toasitsen. Vem ska man 
lita på egentligen?

FINGERAVTRYCKS
LÄSAREN
Flera nya mobiltelefoner går att låsa upp 
genom att telefonerna läser av ditt fingerav-
tryck. Men hur vet telefonen egentligen att du 
är du? Jo, det är en sensor som är tunnare 
än ett människohår som läser av ditt finger. 
Sensorn kan fånga upp alla unika linjer och 
drag – den kan till och med känna av dina 
fingrars svettkörtlar.

GPS:EN
Gps-systemet gör att telefoner 
kan visa vägen och berätta vad 
eller vem du är nära. Men det 
uppfanns förstås inte till just 
mobiltelefonen. Nej, det var de 
amerikanska militärerna som 
behövde veta exakt var de befann 
sig när de kom upp till ytan med 
sina ubåtar, och lösningen blev 
uppfinningen gps.

Din telefon kan alltid veta var 
du är tack vare rymden. Dit har vi 
skickat 27 satelliter som kretsar 
19 300 kilometer över jorden 
och skickar signaler till gps-
mottagaren i din telefon.

FRAMTIDENS 
MOBILTELEFON
I Kanada finns nu en telefon som visar allt tredimensionellt, i Hongkong har man byggt en mobiltelefon i form av en fidget spinner, och många har också börjat experimentera med böjbara mobiltelefoner. Kanske får vi också se mer av den växande trenden i Japan: vattentäta telefoner som kan användas i duschen.

Men framför allt spås en trend bli det stora i framtiden: att vi skrotar mobilen! Mobilen ersätts då av en pryl som inte kräver någon uppkoppling till dator eller telefon, och som visar bilder på en skärm framför dina ögon. Prylen kallas Mixed Reality-glasögon.

Bästa (?) mobilladdaren!
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… kast med mobiler är en sportGalet men sant – i Finland har man hittat ett sätt att använda gamla telefoner som man inte använder. Mästerskapet i mobiltelefonkastning går helt enkelt ut på att kasta iväg en mobiltelefon så långt det bara går. Men du! Kasta aldrig mobiler som fungerar!



6. Hur skaffar 
kaninen bostad 
i naturen?
1. Bygger bo i 
buskar  
X. Samlar gräs 
i hög
2. Gräver hålor 
under jord

Quiz!Prosit!

1. Hur många år hann 
världens äldsta kakadua 
bli innan den dog?
1. 8 år
X. 83 år
2. 37 år

HUSDJUR  28
Text: Pontus Dahlman
Foto: iStock

29 HUSDJUR

MJAUUATJO
O! 

Många nyser och får rinnande ögon 

av pollen. Alltså de där pyttesmå 

kornen som flyger runt i luften och 

kommer från träden. Men också 

katter och hundar kan vara pollen

allergiska. Och alltså må dåligt när 

det är vår! Dessutom kan hundar och 

katter vara allergiska mot varandra. 

Kanske är det därför vissa blir arga 

när de möts?

7. Det här är en kameleont. 
Vad är dess bästa trick?
1. Den kan vissla en kort melodi
X. Den kan byta färg
2. Den kan jonglera med flugor

4. Oj, vad kallas 
den här?
1. Skräddare
X. Harkrank
2. Vandrande 
pinne

Ditt husdjur 
– värsta 
tävlingsfreaket 
Agility är engelska och betyder snabb-
het och vighet. Det är också namnet 
på en sport, där hundar tävlar i att 
till exempel hoppa över hinder. Eller 
springa slalom. Sällskapsdjur kan tävla 
på andra sätt också. Som att få sin päls 
bedömd. Håll till exempel utkik efter 
kattutställningar och husdjursmässor. 
Där kan du prata med djurägare och 
ställa massor av frågor om sällskaps-
djuren du är nyfiken på.

Vanligaste 
sällskapsdjuren
Husdjur kallas alla tama djur som 

människan föder upp. Husdjur som vi 
har till sällskap – och inte för att äta! 

– kallas sällskapsdjur.  Vanligaste 
sällskapsdjuret i Sverige är katten. 
Det finns fler än en miljon! Tvåa 

kommer hunden. Och trea de där 
som lever under ytan. Alltså akvarie
fiskarna. De stiliga svärd bärarna på 
bilden till exempel. På latin heter de 
Xiphophorus Hellerii. Klarar du att 

säga det snabbt?

3. Detta speciella 
sällskapsdjur är en 
eremitkräfta. Men vad 
är en eremit?
1. En mask som gräver 
i jorden
X. En människa som 
alltid vill vara ensam
2. En sorts koja i ett 
träd

5. Den här hunden 
kan springa väldigt 
snabbt. Vad kallas 
den?
1. Greyhound
X. Akita inu
2. Schäferhund

Sa du selleri?

Yihaaa!
2.  En tam sort av den 
här kompisen kan 
man faktiskt ha som 
husdjur. Vad heter 
den?
1. Lämmel
X. Grävling
2. Iller

Hur gullig är 
inte jag?!

Har du koll på våra husdjur?
Testa vad du kan i vårt quiz!

Hej på dig!

Tänk dig fredagsmys 
med den här …

FACIT: 1:X, 2:2, 3:X, 4:2, 5:1, 6:2, 7:X



4 x maxad utsikt
När du åker tåg finns inget bättre än att kolla in landskapet som 
rullar förbi. Här är fyra resor med riktigt maxad utsikt. 

2. Allra finaste fjällresan
Vilken tågresa är vackrast i Sverige? Alltså, var kan du se den 
finaste utsikten från ditt fönster? Många svarar att det är på 
SJ-tåget som startar i Luleå i Norrland och stannar i norska 
staden Narvik. Resan rullar fram på det som kallas Malmba-
nan, den är 5O mil lång. Var beredd på att se hisnande höga 
fjäll och höra vuxna som ropar i kör: oh så fint!

1. Rymdtåget anfaller!
Visst liknar nosen på detta japanska lok den där 
rymdfilmsfiguren Darth Vader? Loket drar ett tåg 
som är döpt till Rapi:t, och som startar från en 
station i jättestaden Osaka. Och du: Tåget har faktiskt 
använts för att göra reklam för en Star Wars-film.   

FANTASTISKA  TAGFAKTA 30
Text: Pontus Dahlman

31 FANTASTISKA  TAGFAKTA
 

2. Som en svan på räls
Om ett tåg kunde vara en svan 
skulle det nog se ut så här. Tåget 
med den häftiga ”näbben” är gjort 
i Spanien och heter Talgo 350. 
Snabbt går det också. I somras 
testades en specialversion av 
tåget, som kom upp i 310 kilome-
ter i timmen.   
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4. Favorit i nya kläder
SJs X 2000-tåg har gjort jättemånga resor. Men 
det ser fortfarande ut att komma direkt från 
framtiden, där det susar fram i superfart. Nu ska 
dessutom tåget göras om på insidan. Och loket få 
en ny look. Hur tycker du att det ska se ut? Om du 
är mellan 6 och 8 år kan du ta fram ritpennorna 
och kolla in ritningstävlingen på sidan 34!

OH
 S
A F

INT!!

1. Vintercoolt på 
ånglokstripp
Skulle du vilja se frostiga ameri-
kanska berg och forsande floder, 
precis som på film? Då kan du 
under vintern åka med ett tåg som 
heter Cascade Canyon Train. Det 
dras av ett bolmande ånglok och 
resan startar i en stad som heter 
Durango och ligger i delstaten 
Colorado.

3. Helsnurriga lokvagnen
Propellrar brukar ju sitta på båtar eller flygplan. Men 
det har faktiskt suttit en propeller på baksidan av ett 
lok också! Loket, som också var en vagn för passa-
gerare, var färdigt år 1930. Loket liknade en avlång 
flygfarkost som kallas zeppelinare, så därför kallades 
det för Schienenzeppelin. Schienen betyder räls på 
tyska. Det blev bara detta enda lok. Det kan ha berott 
på att det är farligt med snurrande propellrar bland 
människor på en tågperrong.

3. Se dubbelbra på 
Dubbeldäckaren
Om du har varit i London har du 
kanske åkt i de röda tvåvånings-
bussarna. I Sverige kan du ta SJs 
tåg Dubbeldäckaren och uppleva 
samma sak. Från andra våningen 
ser du ut över allt som en kung!

Det har skapats många lok som 
är häftiga och inte liknar några 

andra. Kolla bara in de här!

TÄVLING!

Rita hur du tycker 

att nya X 2000 

ska se ut.

Se sidan 34.

4 x helhäftiga lok

4. Wow, ett 
akvarietåg!
I Japan finns ett tåg som heter 
Setsugekka, med jättestora 
fönster. Det gör att den som sitter 
i tåget ser nästan allt som rullar 
förbi utanför. Det har bara två 
vagnar, och sitter du i den första 
ser du dessutom allt som väntar 
längre fram på spåret. Väggen in 
till förarhytten är nämligen också 
gjord av glas.

Hjälm på räls.
Foto: Talgo
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ETT LAND
5 poäng
Det anses vara världens äldsta 
demokrati (som fortfarande finns). 
Landet är en ö med några små 
tillhörande öar och holmar.
4 poäng
Landet är en republik, det finns 
alltså en president och inte en 
kung. Det är också ett av de 
glesast befolkade länderna i 
Europa.
3 poäng
Namnet på huvudstaden betyder 
”den rökiga viken”.
2 poäng
Landet är en del av Norden. En del 
av landet ligger i Norra ishavet, 
och tidigare bodde det vikingar 
där.
1 poäng
Landet är känt för sina små 
hästar. Och för sina vulkaner – 
trots att namnet på landet hintar 
om att det är riktigt kallt där.

EN SPORT
5 poäng
Ett bollspel som spelas i lag om 
fem spelare. Det uppfanns i slutet 
av 1800-talet av en kanadensare 
som bodde i USA.
4 poäng
I USA varierar periodernas längd. 
Men i Sverige har varje match fyra 
perioder på tio minuter effektiv 
speltid.
3 poäng
Det finns ingen målvakt, men 
varje ”mål” ger antingen 2 eller 3 
poäng.
2 poäng
Det är viktigt att hålla koll på hur 
många steg man har den stora 
bollen i sin hand.
1 poäng
Det är en fördel att vara lång i 
den här sporten. En av de längsta 
(före detta) spelarna i USA är 229 
centimeter!

ETT FÖRNAMN
5 poäng
Det finns en manlig och en 
kvinnlig variant av namnet. Från 
början kommer det från Grekland 
och betyder ungefär ”männens 
försvarare”.
4 poäng
Det finns en stad i Egypten som 
har fått sitt namn från en härskare 
som hade det här namnet.
3 poäng
Namnens två första bokstäver 
bildar namnet på ett träd i Sverige.
2 poäng
En svensk programledare och 
Youtubeprofil – som också varit 
med i Let’s dance – heter så 
här i förnamn. Efternamnet är 
Hermansson.
1 poäng
En annan svensk heter också så 
här i förnamn. Han har suttit i 
juryn för både Idol och Talang – och 
grundade bandet Army of lovers.

POANGJAKTEN

1. Om tre barn 
äter tre äpplen 
på tre minuter, 
hur lång tid tar 
det då för tio 

barn att äta tio 
äpplen?

3. En professor, en 
ingenjör och en direktör sitter på en restaurang. 

Efter en liten stund 
kommer deras bror Robert för att äta middag med dem. Men Robert 

har inga bröder. Hur 
hänger det ihop?

ah, sa dumt!
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1. Vad blir älgen när den badar?

2. Var säljs de billigaste korna?

3. Vem får lön utan att jobba en 

enda dag i sitt liv?

4. Vilken dryck är starkast i världen?

5. När äter advokater?

RÄKNE-
PROBLEM
Gillar du matte? Då kan du 
säkert lista ut vilken siffra 
som döljer sig bakom X för 
att talen ska stämma. Det 
är alltså samma siffra som 
döljs bakom X i varje rad.  
Men det är olika siffror för 
varje ny rad. 

a. 13X9 + 3X82 = 450X

b. 6X56 – X982 = 1X7X

c. 368X – 1XX4 = X458

d. 36X0 + X94X = 9X9X

e. 343X + 5X73 = 85X3

3 KLURIGA GÅTOR

2. I ett 
akvarium finns 
det fem fiskar. 

Två har dött och 
en har sjunkit till 

botten. Hur många 
finns kvar?

TESTA DIN
KOMPIS x 2!

1 2
Det här testet kan du även 
göra själv – det fungerar lika 
bra. Be den du reser med att 
läsa de här tre orden nedan 
snabbt och högt. Eller så läser 
du dem snabbt och halvhögt 
för dig själv. Kika sen på facit, 
sidan 34.
Rotmos 
Potatismos 
Plåttermos

Reser du med en kompis (eller 
kanske en förälder eller ett 
syskon)? Ta chansen att imponera 
och säg att du vet vad hen tänker. 
Ta fram papper och penna. Ni 
behöver varsin bit papper. 

Säg sen så här: ”Tänk på vad 
som helst, men säg det inte högt. 
Skriv ner det på ditt papper, utan 
att visa mig, så ska jag sen skriva 
samma sak på mitt papper.”

När den andra personen är 
klar, låtsas du fundera en liten 
stund. Sen skriver du ”samma 
sak” på ditt papper – för det var ju 
vad du sa att du skulle skriva!

KLURIGT 32
Text: Kerstin Sundmark
Illustration: Thinkstock

Funkar lika bra på tåg!

Jag ba, badar.

Muuu <3



VINJETT  34

      

KLURIGT 34

Facit

B S O M S E D D N L
I I T R O R U N G I
S V L A S Y Ä L O G
T Ä O J T C L L D G
R X K Y E I l I S V
O E K S R T O S T A
P L I C K T T N Å G
I N P E R R O N G N
L S I T T P L A T S
F I M T Å M A N D Y

I rutorna här 
bredvid finns det 
tio ord som alla 
har med tåg att 
göra. Kan du 
hitta dem? De går 
lodrätt, vägrätt 
och diagonalt.

GÖMDA TÅGORD

Hur tycker du att SJs nya X 2000-tåg ska se ut? Nu 
kan du som är mellan 6 och 8 år vara med och tävla. 

TESTA DIN KOMPIS
VAD är plåttermos 
gjort på? Det står 
inte plåtter-mos, det 
står plåt-termos, 
alltså en termos 
gjord av plåt. Lurad!

ÅH, SÅ DUMT!
1. Ren.
2. I Korea.
3. Nattvakten.
4. Vattnet, för det 
kan bära stora och 
tunga fartyg.
5. Mellan målen.

RÄKNEPROBLEM
a: 1, b: 4, c: 2, d: 5, 
e: 0.

3 KLURIGA GÅTOR
1. Tre minuter, för 
det tar tre minuter 
att äta ett äpple. 
Varje barn äter ett 
äpple, och det tar 
samma tid vare sig 
tre eller tio barn 
äter.
2. Fem, ingen har ju 
lämnat akvariet.
3. Professorn, 
ingenjören och 
direktören är kvin-
nor – alltså Roberts 
systrar.

POÄNGJAKTEN
Ett land: Island
En sport: Basket
Ett förnamn: 
Alexander och 
Alexandra

GÖMDA TÅGORD
Bistro
Biljett
Station
Växel
Perrong
Sittplats
Lok
Godståg
Liggvagn
Räls

    Rita i de vita 

områdena och skicka 

in ditt bidrag senast 

den 28 februari 2018. 

Det kan bli din teckning 

som syns på vårt lok!

Posta teckningen till:  

SJ AB,  105 50 Stockholm 

(märk kuvertet: Barn ritar lok) 

eller maila till jatack@sj.se

Fyll i dina kontaktuppgifter

Namn:

Ålder:     

Jag har läst och godkänner 

villkoren för tävlingen

Målsman:

Telefon:

E-post:

TÄVLING - Rita loket på nya �
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SJ håller på att göra om sina 
snabbtåg X 2000. Nu vill SJ 

få inspiration från alla 
6–8-åringar. 

På sj.se/ritalok kan 
du skriva ut en bild, 
färglägga och skicka in 
till SJ. Den som vinner 

får färglägga ett riktigt 
X 2000-lok! 

– Vi för över teckningen 
till folie som vi sen klär in hela 

loket med. Det kommer att bli 

otroligt häftigt, säger Anders 
Ekblom, som jobbar med de nya 
X 2000-tågen på SJ. 

Vinnaren får också en tågresa 
med sin familj till Stockholm 
eller Göteborg. Där får man bo 
på hotell och gå på Gröna Lund, 
Skansen, Liseberg eller Univer-
seum. 

Tävlingen håller på till och med 
sista februari 2018. Läs mer på 
sj.se/ritalok.

rita  ett  sj- lok!

FLEST A:
CLARA HENRY
Grattis! Vem vill inte vara 
som Clara Henry? Clara 
gör sjukt roliga videor 
och brinner för feminism 
– att tjejer och killar ska 
ha samma möjligheter. 
Utseende pratar hon 
helst inte om. Däremot 
pratar hon mycket om 
mens (eftersom ingen 
annan gör det!). Och hon 
har även varit program-
ledare i Mello. 

FLEST B:
THOMAS SEKELIUS
Härligt! Thomas 
Sekelius sprider 
verkligen glädje – med 
sminkvideor och roliga 
grejer. Dessutom är han 
riktigt bra på att sjunga. 
Sommaren 2017 stod 
han för den officiella 
Pride-låten ”One more 
in the crowd”. (Pride är 
festivalen som bland 
annat handlar om att 
man ska få vara kär i 
vem man vill, oavsett 
vilket kön personen har.)

FLEST C:
THERÉSE LINDGREN
Wow! Therése Lindgren 
är en riktig stjärna! En 
sak hon pratar mycket 
om är att vi ska bli bättre 
på att ta hand om djuren. 
Therése färgade håret 
rosa nyligen, eftersom 
det var en punkt på 
hennes ”bucket list”. 
Men hon trivs ändå bäst 
i sitt vanliga långa och 
ljusa hår. 

FLEST D:
DANIEL NORBERG
Hurra! Daniel Norberg 
är sååå rolig! Vem gillar 
inte de underbara mello-
parodierna som han gör 
tillsammans med sin 
storebror Emil? Daniel 
är en duktig musiker 
som slog igenom i Idol 
för ganska många år 
sen. Just nu jobbar han 
också mot mobbning 
tillsammans med 
organisationen Bris.

35 TEST
 Text: Åsa Kahn

Om du hade en Youtubekanal 
– vad av detta skulle du inte 
missa?
A. Prata om mens.
B. Göra coola sminkvideor.
C.  Beta av min ”bucket list” (lista 

med saker man vill göra innan 
man dör).

D. Göra roliga musikvideor.

Vad har du för frisyr?
A. Vem bryr sig? 
B. Jag gillar att testa olika grejer. 
Rosa eller grått, varför inte?
C. Långt ska det vara!
D. Kort och spretigt.

Vad har du för relation till musik?
A.  Det vore coolt att vara 

programledare för Mello!
B. Det är sååå kul att sjunga.
C. Jag lyssnar gärna på musik :)
D.  Musiken är mitt liv och jag vill 

vara med i Idol!

Vem i din familj skulle du helst 
vilja ha med i dina Youtube-
filmer?
A. Ingen.
B. Mamma.
C. Den jag är ihop med. <3
D. Ett syskon.

TÄVLING

Vad av detta tycker du är extra 
viktigt? 
A.  Att tjejer och killar ska ha 

samma möjligheter.
B.  Att man ska få vara kär i vem 

man vill. (Kön spelar ingen roll.)
C.  Att vi måste vara snällare mot 

djuren.
D.  Att man inte ska mobba 

varandra.
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vVILKEN YOUTUBE-
 STJÄRNA ÄR DU MEST LIK?

Det finns många coola youtubers. Men vem 
av dem är du mest lik? Testa dig själv!

VAN
D FOR SVAR

!
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Vem du än är, vart du än ska.
Hela Sverige, barnpris fr. 33:-
Med vårt familjeerbjudande betalar barn fr. 33:- i 2 klass med SJ Snabbtåg. Två barn till och med 15 år  
betalar barnpris tillsammans med en betalande vuxen, som betalar fr. 195:-. På SJ InterCity/Regional  
är barnpriset 5:-. Gäller ej ombokningsbar resa. Köp på sj.se eller i vår app.

Malmö
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