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Sanningen om Solsidan
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Ny säsong. Som Ove och Anette Sundberg har de gjort massor
av skämmiga saker. Men de gillar sina roller, de gillar varandra
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och de fejkar inte tv-seriens pussar. 
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Morris blev hjälte
efter ”Sluta stirra”kampanj  SVERIGE SIDAN 4

DJUR SIDAN 19

SIDAN 24
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Vadå? Äta pizza
till efterrätt?

De har odling
på schemat

SIDAN 14
FOTO: ARI LUOSTARINEN

FOTO: COLOURBOX



Därför har elefanter
så mycket rynkor
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Seoul, Sydkorea:

Djurrättsaktivister har tagit på sig masker
för att protestera mot att många grisar avlivas i
Sydkorea. Cirka 15 000 grisar har avlivats på
bara en vecka för att stoppa spridning av sjuk
domen svinpest. Aktivisterna tycker att det är fel
att grisarna dödas. FOTO: AHN YOUNG-JOON/AP

ta
Trädplan

Tutankhamun
blev kung när h
an
var nio år!

2

Addis
Abeba,
Etiopien:

I Etiopien sattes nyligen nytt världsrekord
i att plantera träd.
Under en dag planterades 350 miljoner
träd på 12 timmar.
Målet är att få mer
skog i landet och på
så sätt vara med och
bekämpa klimatförändringarna. Planen är att plantera
totalt fyra miljarder
träd innan oktober.
FOTO: MICHAEL TEWELDE/AFP

3 Giza, Egypten:

Tutankhamun var farao (kung) i Egypten för över 3 300
år sedan. När han dog blev kroppen insmord i olika ämnen så
att den skulle kunna bevaras. Kroppen ligger i en guldkista.
För första gången håller nu arkeologer på att renovera den
speciella kistan. FOTO: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS
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Visste
du att ...
... den 23 september var
det höstdagjämning.
Efter det blir
dagarna
kortare än
nätterna.

7
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Japan

Storbritannien
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Egypten

Israel
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Sydkorea

5
Kambodja

Etiopien

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/IBL

Text: Margrethe Lindebø Skeie, Anneli Koskinen

4 Yorkshire,
Stor-

5

britannien:

Cykel
n!

Här föll det väldigt
mycket regn under
cykel-VM förra veckan.
Särskilt dåligt var det
under U23-klassen.
Här har danska Johan
Price-Pejtersen kört
ner i en djup vattenpöl. Han förlorade
balansen och ramlade.
FOTO: TV2 (SKÄRMDUMP)

Phnom Penh,

Kambodja:

De här personerna
firar Pchum Ben, eller
förfädernas dag,
genom att offra mat
under en ceremoni.
Under den religiösa
festivalen som håller
på i 15 dagar ska man
visa respekt för
avlidna släktingar.

...
Visste du attat
s är

FOTO: HENG SINITH/AP
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Kamuysaurus ja

Havssköldpaddor
har funnits i över
200 miljoner år.

6 Mikhmoret, Israel:

Det finns sju arter av havssköldpaddor i världen.
Sex av dem är hotade. Men det görs också mycket för
att ta hand om dem som är kvar. I Israel finns ett eget
skyddat område för havssköldpaddor. Nyligen föddes
flera babyhavssköldpaddor där. FOTO: AMIR COHEN/REUTERS

7

Mukawa, Japan:

Så här kan arten
ha sett ut!

Ett åtta meter långt dinosaurieskelett har hittats i Japan. Skelettet är
72 miljoner år gammalt och är det största dinosaurieskelett som hittats i landet. Forskarna menar att skelettet har tillhört en ny art av den växtätande
hadrosaurid-dinosaurien. FOTO: Y KOBAYASHI/SWNS
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Visste du att …
I fredags vann Morris
priset ”Min lokala hjälte
Lidingö 2019” för att han
inspirerar andra.

Mille, 6

Morris, 9

Helen, 48

Morris och hans lillebror Mille brukar
pyssla, baka, bada, spela kort, kolla på film
eller vara på studsmattan tillsammans.
Då hoppar Mille så att det gungar ordentligt
för Morris. FOTO: EMMA-SOFIA OLSSON (ALLA)

Morris gillar inte när andra s
Nioåriga Morris föddes med en hjärnskada som gör att han inte kan
gå eller prata. Hans familj vill att andra ska sluta stirra.

Ä

–

ven om Morris inte kan
prata så märker han när
andra stirrar på honom,
säger Morris mamma Helen.
Därför startade hon och några
av Morris assistenter föreningen
Sluta stirra. Föreningen vill uppmuntra andra människor att
våga säga hej och prata med
Morris och andra som har en
funktionsnedsättning.
– Många vet inte hur de ska
hälsa på Morris. De kan bli nervösa av att han inte pratar eller
tittar dem i ögonen, säger
mamma Helen.
Hon tipsar om att man kan ta

Morris på armen, titta på honom
och säga hej. Även om det är
hans assistenter som svarar åt
honom. För Morris kan inte prata
med ord, men han gör sig förstådd på andra sätt.
– Han svarar ”ja” på en fråga
genom att titta uppåt eller genom
att gapa med munnen, säger
mamma Helen.

Titta ner betyder ”nej”
När han i stället blundar eller
tittar ner betyder det ”nej”, att
han inte håller med eller tycker
att något är tråkigt.
– Barn är ofta jättebra med

Morris, de hälsar och frågar. Men
ofta blir de bortdragna av sina
föräldrar som är rädda att störa
och göra fel. Men Morris vill också bli inkluderad och vara med,
säger Morris pappa Johan.

Blev inte bjuden
Föreningen Sluta stirra ordnar
även kalas och andra roliga
aktiviteter för barn som har olika
funktionsvariationer.
– Morris blev aldrig bjuden på
något kalas när han var yngre. Vi
vill att alla barn ska få chansen att
gå på kalas, klä ut sig på Halloween eller gå luciatåg, oavsett

vilken funktionsvariation de har,
säger Helen.
Morris har assistans dygnet
runt. På natten behöver han hjälp
med att vända sig i sängen och
att någon hela tiden kollar att
han kan andas ordentligt.
På dagarna behöver han hjälp
med allt från att klä på sig och
åka till skolan till att få näring
genom en slang ner i magen. Men
med hjälp av sina assistenter kan
Morris också göra roliga saker,
precis som vilken nioåring som
helst. På Morris instagramkonto
kan man följa vad han gör om
dagarna.

Sverige NYHETER 5
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Morris har flera medaljer från olika lopp som hans föräldrar
och assistenter har sprungit tillsammans med Morris i rullstolen.

KORTA NYHETER
Djur sprider
magsjukdom

Känner mig
lite risig,
faktiskt.

Om du har katt och fågelbord i
trädgården bör du vara lite för
siktig. Forskare har nämligen
upptäckt att ju fler småfåglar det
finns i naturen, desto fler män
niskor och katter är det som
smittas av magsjukdomen salmo
nella. Katterna äter fåglar, och
människor kan sedan smittas av
katterna, eller genom att hantera
fågelborden. Främst är det barn
och äldre som drabbas av salmo
nella, som ger feber och diarré.

FOTO: TT

a stirrar Va?
– Vi vill visa för andra att man
kan göra massor av roliga saker,
även om man har en funktions
nedsättning och behöver hjälp
med allt, säger mamma Helen.

Badar med nackkrage
Morris älskar att bada och gör
det minst en gång i veckan. I bas
sängen har han en nackkrage
som gör att han kan flyta om
kring själv i vattnet, utan att
någon håller i honom. När
hans mamma berättar om
det ler Morris stort och
tittar upp i t aket.
– Ja, eller hur Morr
is, du gillar verkligen att
bada! säger mamma Helen.
Morris ögon säger ”ja!”.
Mia Sjöström

Vad betyder det?

Funktionsnedsättning/
funktionsvariation
Att man har nedsättning
av en fysisk, psykisk eller
intellektuell förmåga.
Assistans
Att få stöd av en assistent så att man kan leva
som andra. Till exempel
hjälp med att äta,
duscha, gå på toaletten eller klä på sig.

Kolla in Morris
instagramkonto!
@teammorris2017

Alexander Isak
kan få pris
Den svenska fotbollsspelaren
Alexander Isak kan få priset
”Golden boy”. Priset delas ut till
den största fotbollstalangen i
Europa under 21 år. Isak, som
spelar i den spanska fotbollsklub
ben Real Sociedad, finns med
bland de 40 nominerade.

Småfåglar kan bära på magsjukdomen
salmonella. FOTO: PAUL KLEIVEN/TT

Färdigläst om
antiken i skolan?
Har du läst om romarriket och
antikens Grekland i skolan? Det
kan det snart vara slut med. Skol
verket föreslår nu att man ska
ändra i kursplanen i ämnet
historia.
I stället för att lära sig om pe
rioden som kallas antiken föreslås
eleverna i grundskolan lära sig
mer om vad som hände efter
andra världskriget. Många är
kritiska till förslaget och tycker
att perioden är viktig
att läsa om.

Antiken?
Det är väl
gamla möbler
och sånt?

Folkkäre Arne
Weise är död
En mycket omtyckt program
ledare har dött. I 30 år var Arne
Weise julvärd i tv, tände ljus och
presenterade ”Kalle Ankas jul”.
Han var också en välkänd röst i
naturprogram.
”Jag tror inte att man nog kan
betona den roll han hade som jul
värd under så otroligt många år,”
säger SVT:s vd Hanna Stjärne till
nyhetsbyrån TT.
Arne Weise blev 89 år.

Arne
Weise

FOTO: NORA LOREK / TT
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USA

Rekordmånga
har sparkats
av Trump
Väldigt många som jobbat med
USA:s president har slutat eller
fått sparken. Nyligen bytte Trump
ut sin tredje säkerhetsrådgivare.

I

mitten av september skrev
USA:s president Donald Trump
på Twitter:
”Jag berättade för John Bolton
igår kväll att det inte längre finns
behov av hans hjälp i Vita Huset.”
John Boltons jobb var att ge
råd om USA:s säkerhet. Han var
Trumps tredje säkerhetsrådgivare.
Nu fick Bolton sparken, men själv
sa Bolton att han slutade av egen
vilja.

Över 50 personer
Det är inte första gången som
någon av Trumps medarbetare
slutar eller får sparken.
Sedan Trump blev president i
USA för drygt två år sedan har
nio medlemmar i hans regering
och ytterligare 46 personer som
arbetat med honom slutat.
Ingen president har bytt ut
medlemmar i regeringen lika ofta
som Trump, enligt tidningen The
New York Times.

Flera anledningar
USA-experten Jan Arild Snoen
säger att det finns tre anledningar
till det:

Flera av de som Trump anställt
har inte varit tillräckligt bra på
sina jobb.

En del ministrar och rådgivare
har känt att Trump inte lyssnat
på dem, och därför själva valt
att sluta.

Många av de som slutat har
varit oense med Trump.
– Det är inte ovanligt att det

Robert
O’ Brien,rde
Trumps fjä
ssäkerhetre
rådgiva

Några
av alla
som
slutat 

Nikki Haley

James Comey

uppstår en del konflikter bland
dem som styr ett land. Men det
har varit mer av det under
Trumps tid som president, säger
Jan Arild Snoen.

Svårare att samarbeta
Väldigt få av dem som har slutat
har berättat varför de gjort det.
– Men vi vet att flera av dem
har varit frustrerade över att
Trump har twittrat om saker han
vill göra, utan att tala med sina
medarbetare först.
on,
Det kan bli
John Boltn
svårare att
nylige
samarbeta när
avskedatdspersonerna som
säkerhe re
ska jobba till
rådgiva
sammans byts ut
ofta.
– Det tar tid att lära sig ett
jobb och att bli bekant med de
andra, så det försvårar samarbetet, säger Jan Arild Snoen.

Tom Bossert

Anthony Scaramucci

Rachel L. Brand

Jim Mattis

David Shulkin

Ingvild Fjelltveit

Va?

Rex Tillerson

Sean Spicer

Gary Cohn

Robert Gates

Dan Coats

Vad betyder det?

Twitter
En mikroblogg.
Twittra
Att skriva något på Twitter.

Katie Walsh

Världen NYHETER 7
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Anser att
Trump är olämplig
som president!

Huvudstaden där
Trump arbetar och bo
r
KANADA

FOTO: J. SCOTT APPLEWHITE/AP

Donald Trump, 73
Har varit president i USA i två år.

Washington DC

Hade inte jobbat som politiker innan
han blev president. Trump var tidigare
affärsman och tv-personlighet.

USA

Har fem barn och är gift för tredje
gången.

MEXIKO
500 km

USA

Nancy Pelosi tycker att Trump har använt sin
makt på fel sätt. Nu ska det utredas.

Donald Trump kan
ställas inför riksrätt
Ryan Zinke

H.R. McMaster

Sebastian Gorka

K.T. McFarland

Mike Dubke

Rob Porter

Hope Hicks

Scott Pruitt

Patrick Shanahan

Sarah Sanders

Stephen Bannon

Jeff Sessions

Nancy Pelosi, Demokraternas ledare i
representanthuset (en del av USA:s riksdag), vill ställa president Donald Trump
inför riksrätt. Riksrätt betyder att man vill
att presidenten ska tvingas sluta.
Anledningen är att det har kommit fram
att Trump i ett samtal med Ukrainas president ville att denne skulle utreda hans motståndare Joe Biden och hans sons affärer i
Ukraina. Att ta emot sådan hjälp från
utlandet är brottsligt. Men det kommer bli
svårt att avsätta Trump eftersom det krävs
att väldigt många röstar för det.

Vissa tror att det finns riktiga aliens i området
Area 51 i Nevada. FOTO: GENE BLEVINS, POLARIS/TT

Tusentals samlades
för att se aliens
Sally Yates

Reince Priebus

Tom Price

John Dowd

John McEntee

Kirstjen Nielsen

Walter M Shaub Jr

FOTO: AP, REUTERS, REX SHUTTERSTOCK

Michael T. Flynn

3 000 personer samlades nyligen utanför
ett superhemligt militärområde i Nevada,
USA. Många dök upp i rymddräkt eller
hade klätt ut sig till aliens. Området heter
Area 51 och det finns vissa som tror att det
finns aliens där. Därför skapade en person
ett Facebook-event på skämt. Planen var
att folk tillsammans skulle ”storma” Area 51.
Över två miljoner människor sa att de
skulle komma, trots att militären i USA
varnade alla för att försöka ta sig in på
området. Det blev ingen stormning, men
fem personer greps.

8 NYHETER Quiz
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NYHETSQUIZ

Hänger du med i nyhetsflödet? Det här quizet vässar
din nutidskoll. Svaren hittar du på sidan 24.

5
FOTO: TT

Robin
Olsen, 29

3

Vad heter
kärnkraftverket?

På Emmy-galan i Los Angeles fick de bästa tv-serierna
priser. Den svenske regissören
Johan Renck fick ta emot
flera. Hans serie handlar om
en olycka i ett kärnkraftverk.
Vad heter serien?

Jessica Meir påbörjade
förra veckan en spännande
rymdresa som kommer att
ta ett halvår. Hon är första
svenska att göra en sådan
här resa. Vart ska hon resa?
A) Jorden runt
B) Till rymdstationen ISS
C) Till månen
ad ska

V
hon göra?

A) Chernobyl
B) Fukushima
C) Ringhals

FOTO: A PEREZ MECA/TT

d
Nominereans
till världvakt?
l
bästa må

1

6

Den 28 september är det
25 år sedan en stor olycka
inträffade på Östersjön. Ett
fartyg på väg från Tallinn i
Estland till Stockholm sjönk,
och 852 människor dog.
Vad hette fartyget?

På Fifa-galan förra veckan prisades världens bästa fotbollsspelare. Nilla Fischer fick, som enda svensk, äran
att ingå i ”världslaget”. En svensk var nominerad till
världens bästa målvakt. Vem då?
A) Robin Olsen B) Andreas Isaksson C) Hedvig Lindahl

A) Jättekräfta
B) Hummer
C) Krabba

A) Titanic
B) Estonia
C) Amorella
FOTO: HELENA LARSSON/TT

Vilken fågel
är detta?

Hornborgasjön i Västergötland är känd för att fåglar av
en viss art samlas där varje
år. Nyligen slogs rekord för
antalet fåglar som rastat där
på hösten, nästan 19 000.
Vilken fågel handlar det om?

Vad är
detta?

A) Häger
B) Vitkindad gås
C) Trana

Vad hette
färjan som
sjönk?

FOTO: URBAN ANDERSSON/TT

Den 23 september var det
svensk premiär för att fiska
ett speciellt kräftdjur i havet.
Det första djuret såldes för
52 000 kronor kilot. Vilket är
det e
 xklusiva djuret?

4
FOTO: ADAM IHSE/TT

2

FOTO: SERGEI SAVOSTYANOV/TT
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Anastesia, 11

Anastesia
Ålder: 11
Antal syskon: 1
Bor i: Kiev i Ukraina
Favoritämne: Engelska
FOTO: GLEB GARANICH/REUTERS

FOTO: PRIVAT

Den tidigare komikern Volodymyr Zelenskyj
är president i landet sedan i maj.

FOTO: GLEB GARANICH/REUTERS

Favoritmat: Borsjtj (ett slags
rödbetssoppa)
Flygtid från Sverige:
Drygt två timmar.
Språk: Ukrainska. Men även
ryska är ett stort språk.
Så här ser
flaggan ut!

U KR A I N A

250 km
POLEN

”Greta inspirerar mig”
Anastesia bor i Kiev i Ukraina. Även här
demonstrerar barn och unga för miljön.

F

Hur många gånger har
du demonstrerat för
miljön?
– Jag gjorde det första gång
en för ett par veckor sedan.
Vi gick ut på gatorna i Kiev
med plakat.
Har Greta Thunberg
inspirerat dig?

– Ja, men jag tror att jag
hade demonstrerat oavsett.
Demonstrerar många av
dina vänner?
– Nej, jag demonstrerade
tillsammans med min stora
syster.

Är det bara skolelever
som strejkar i Ukraina?
Anne Myklebust
– En del vuxna var med. Mina
Odland
föräldrar var på jobbet, men
de tyckte att det var bra att
jag var där.
Läs mer om
Märker du av klimatför
ändringarna där du bor?
– Ja, det är väldigt mycket
trafik och avgaser här. Jag
läser också mycket om hur

Gretas tal i FN
på sidan 12!

Kiev
UKRAINA

UNGERN

MOLDAVIEN

RUMÄNIEN

klimatförändringarna påver
kar andra länder. Vi pratar
om det i skolan också.
Vad tycker du att poli
tikerna ska göra?
– De måste få företag att
skapa ny miljövänlig tekno
logi så att vi inte släpper ut
klimatgaser.

RYSSLAND

SLOVAKIEN

Svarta
havet

Ukraina

Tips!
Ta en titt på världskartan
som finns på sidan 3. Ukraina
ligger i Europa.
FOTO: GUSTAVO VALIENTE/TT

yra miljoner människor
över hela världen de
monstrerade för klima
tet inför FN:s toppmöte om
klimat i New York förra
veckan. Det möte som Greta
höll ett känsloladdat tal på.
En av de som demonstrera
de var Anastesia. Hon bor i
Ukrainas huvudstad Kiev.

VITRYSSLAND

Visste du att …
➨ Ukraina är Europas näst största land.
Det bor nästan 45 miljoner människor i
landet.
➨ Ukraina har både president och stats
minister. Presidenten är den som bestäm
mer i landet.
➨ De senaste åren har det varit spänt läge
mellan Ukraina och Ryssland.

10 NYHETER Reportage
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Visste du att ...
Varje år tränar piloterna
på olika nödsituationer i en
simulator, till exempel på vad
man gör om motorerna
börjar brinna.

peli,
Sezqin Ku
an
24, styrm

ansson,
H
s
a
e
r
d
n
A
n
43, kapte

I cockpit sitter alltid två piloter, men det
är kaptenen som har mest ansvar och tar
de flesta besluten. Bredvid honom sitter
styrmannen. FOTO: ARI LUOSTARINEN (ALLA)

Spak somr
fäller ne ör
hjulen innfg
landni

”Det är roligt när det s
Hur är det att jobba 11 000 meter över marken? Juniorreportern Leo
fick hänga med piloten Andreas under en flygning till Luleå.

D

et är tidig morgon på
Arlanda, men junior
reportern Leo är pigg
och förväntansfull när han kliver
på planet till Luleå. Inne i cockpit
väntar kaptenen Andreas Hans
son, som har jobbat som pilot i
16 år.
SvD Junior får gå på före alla
andra passagerare för att få en
egen pratstund med honom innan
planet lyfter. Leo slår sig ner i
stolen bredvid Andreas och sedan
är intervjun i gång.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det är inte likadant varje dag.
Man får se nya platser och flyga i
olika slags väder. Och man träf
far jättemycket trevliga män
niskor, säger Andreas.
Är det jobbigt att flyga när
man är förkyld?
– Vi får faktiskt inte jobba när vi
är sjuka, då får man vara hemma.
Det är vi rätt noga med, för
annars kan man spräcka trum
hinnorna av lufttrycket.

Tycker du att flygplansmaten
är god?
– Oj, det var en svår fråga! Jag
får nog svara att den är sådär.
Fisken gillar jag, den smakar lite
mer. Jag läste om någon forsk
ning som visade att mat faktiskt
smakar sämre i luften. Jag vet
inte om det stämmer. Den kanske
smakar bättre på marken när
man äter i lugn och ro.
När alla passagerare har klivit
på presenterar sig Andreas i hög
talarna och berättar att flygning

en till Luleå kommer att ta en
timme och tjugo minuter. När
planet startar får Leo inte ställa
några frågor, då måste piloterna
koncentrera sig.

Styr själva
Vid start, och nästan alltid vid
landning, styr piloterna planet
själva. Men uppe på 11 000 meters
höjd sätter de på autopiloten.
– Men då sitter vi och överva
kar systemen och ser så allt fung
erar. Och så snackar vi mycket

Reportage NYHETER 11
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Va?

Piloten Andreas jobbar för flyg
bolaget Norwegian. Den här dagen
flyger han fem gånger fram och till
baka mellan Luleå och Stockholm.

Vad betyder det?

FOTO: ARI LUOSTARINEN (ALLA)

Cockpit
Platsen längst
fram i ett flyg
plan där piloter
na sitter och styr
planet.

iorLeo, 11, jutner
repor

Autopilot
Ett system som
används för att
styra ett fordon
utan hjälp av en
människa.

Den första
flygningen med ett
motordrivet flygplan
gjordes år 1903 av
bröderna Wright.

Visar flyg jd
ö
planets h

ckan
Visar strä t åker
e
som plan

strunt med varandra, berättar
Andreas.

Vilken är din favoritdestina
tion?
– Kiruna! Fjällvärlden är vacker
däruppe och man ser Kebnekaise
när man flyger in. Utomlands
tycker jag att det är väldigt fint i
Dubrovnik i Kroatien, när man
ser det blå Medelhavet och ber
gen på andra sidan.

Jobbar med utsläppen
– Vi märker att människor är
kritiska och det tar vi på stort
allvar. Samtidigt gör vi mycket för
att minska utsläppen och jobbar
hårt med miljöfrågor. Men det
märks inte alltid i nyheterna,
säger Andreas.
Nora Fernstedt

 Charles Lindbergh –
var först i världen att flyga
ensam över Atlanten utan att
mellanlanda. Det hände
år 1927 och resan tog 33
timmar och 30 minuter.
Charles var amerikan men
hade en svensk farfar.
 Amelia Earhart – den första kvinnan
som flög ensam över Atlanten år 1932.
Amelia slog sedan flera andra rekord
och gjorde flera långflygningar. 1937 för
sökte hon flyga jorden runt, och försvann
spårlöst någonstans över Stilla havet.

SMÅB ILDER)

Vad är roligast, start eller
landning?
– Landning, det är lite svårare. Vi
tycker om när det är stormigt och
dåligt väder, då är det roligare att
jobba. Det tycker i alla fall jag.

Det senaste året har det
väckts mycket kritik mot att flyga.
Flygplan släpper ut mycket kol
dioxid, en gas som gör att jorden
blir varmare. Det har till och med
skapats ett uttryck, ”flygskam”,
alltså att man skäms för att flyga
eftersom det är dålig för miljön.

 Bröderna Wilbur och Orville Wright
– uppfann världens första motordriv
na flygplan. Den första flygningen
genomfördes år 1903 i USA. Då flög
Orville 35 meter på 12 sekunder.
Planet finns i dag på ett museum i
staden Washington.

FOTO: TT (A
LL A

stormar”

Världens första piloter

Amelia
Earhart
försvannt
spårlös
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Greta gick om Donald
Trump på Insta förra veckan
sett till antalet likes och
kommentarer!
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Va?

Förra veckan talade Greta i FN
inför öppnandet av FN:s klimatmöte. FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Vad betyder det?

Greta, 16,
klimataktivist

FN
Förkortning av Förenta
nationerna. Det är en
internationell freds- och
säkerhetsorganisation.
Kongress
Som USA:s riksdag.
Vision
En idé om framtiden.

Greta började
skolstrejka
för klimatet
för ett år sedan

Hon gick om Trump på Insta
Ett känslosamt tal i FN och ett jättefint pris. Förra veckan var
svenska Greta åter det stora samtalsämnet – i hela världen.

D

et har varit stort fokus på
klimataktivisten Greta.
Under sin USA-resa har
hon hunnit med mycket. Tillsammans med hundratals andra har
Greta fortsatt att strejka för klimatet, både utanför FN:s högkvarter i New York och Vita
Huset. Hon har också lett den
största klimatdemonstrationen
någonsin. Den samlade miljontals
människor världen över.

Skällde på ledarna
Gretas tal på FN:s klimatmöte
i New York blev väldigt omtalat.
Där skällde hon på världens
ledare för att de inte gör tillräckligt för klimatet. Hon sa att hon

inte borde vara där, utan i skolan
i Sverige. Hon brast nästan i gråt
av ilska när hon frågade världens
ledare: ”Hur vågar ni?” Några
dagar innan det höll hon ett kort
tal inför USA:s kongress. Då bad
hon politikerna att lyssna på forskarna i stället för på henne.

Fick fint pris
Förra veckan fick Greta även
årets Right Livelihood-pris, som
brukar kallas ”det alternativa
Nobelpriset”. Priset går till någon
som juryn tycker är modig, har
visioner och föregår med gott exempel för att lösa orsakerna till
världens problem.
Dessutom har Greta nyligen

även fått det finaste priset som
organisationen Amnesty Inter
national kan ge.

Vill inte träffa Trump
USA:s förra president
Barack Obama har också
mött Greta under hennes
USA-resa. Obama
är en av många
som har hyllat
henne på
sociala medier.
Under mötet
beskrev han
sig själv och
Greta som ett
”team”.
Den nuvar

ande presidenten Donald Trump
vill Greta inte träffa. Och häromveckan blev hon större än Trump
på Instagram, om man ser
till antalet kommentarer
och gilla-markeringar.
Filippa Rosenberg

unior
När SvD J yck
gick i tr p
hade Trumde
fortfaran re
flest följa en
m
på Insta – nto
o
Gretas k bbt!
växer sna
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Fråga Jenny
Jenny Jägerfeld är psykolog och författare
för både vuxna och barn. Hon har arbetat
mycket med unga och är van att ge råd.
junior@svd.se

Är du glad, ledsen,
rädd, kär eller kanske arg? Hit
kan du skriva om alla typer av
känslor och funderingar.
junior@svd.se

Hur gör
man för att
bli modig?
Hej Jenny!
Hur gör man för att vara
modig? /Flicka
Hej!
Vilken bra fråga! För att vara
modig krävs det att man gör
någonting som man är rädd för.
Det är inte att vara modig att
hoppa från tian i simhallen, prata
med nya människor eller att stå
på en scen – om man inte tycker
det är läskigt.
Alla är rädda för något! För
att bli modig måste man utmana
sig själv, det vill säga göra något,
fastän man är rädd.

Vad vill du göra?

TECKNING: VILMER, 7 ÅR

Här får du hjälp!
När man är orolig kan det hjälpa jättemycket att få
prata med en vuxen. På Bris finns det alltid någon
som har tid att lyssna.
Hit kan du ringa gratis på nummer: 116 111. Det
syns inte på telefonräkningen att man ringt till Bris.
Du kan även gå in på www.bris.se.

Det kan vara bra att fundera på
vad man vill använda sitt mod till.
Jag är till exempel rädd för höga
höjder. Men det är ju ingen poäng
med att jag utsätter mig för att
till exempel klättra i berg ifall jag
inte är intresserad av det.
Samtidigt gillar jag verkligen
nöjesfält. Och då tycker jag att
det är värt att utmana min höjdrädsla. Jag åker berg-och-dal
bana och andra attraktioner där
man befinner sig många meter
ovanför marken, för jag vet att
jag kommer tycka att det är kul
när jag gör det, fastän jag är
supernervös innan!
Om din rädsla hindrar dig från
något du verkligen vill eller måste
göra, kan det vara bra att försöka

Rita åt oss!

Vi vill gärna
trycka din te
ckning!
Måla en käns
la. Någon so
m är
glad, ledsen
eller har tråki
gt.
Adressen finn
s på sista sida
n.
(Frågan och
teckningen
kommer ald
rig från
samma pers
on.)

öva sig i att vara modig. Genom
att till exempel utsätta sig för det
man är rädd för, en liten stund
varje dag. Då blir det du som
bestämmer hur ditt liv ska se ut,
i stället för att rädslan gör det.
En bra sak kan vara att titta
närmare på rädslan och fundera
över hur sannolikt det är att det
man är rädd för kommer hända.
(Jag är till exempel rädd för att
ramla ner från berg-och-dal
banan, men det händer ju aldrig!)

Var förbredd!
Ett sätt som ibland kan hjälpa en
att våga är förberedelse. Om
man till exempel är rädd för att
redovisa så blir det ofta lättare
ifall man har övat ordentligt innan.
Jag tycker också att det kan vara
bra att prata med någon om det
man är rädd för, eftersom man
då kan få hjälp och pepp att
våga! Kom ihåg att ha tålamod
med dig själv, rädslor är inget
man besegrar över en natt.
Lycka till, Jenny
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Jannika,
lärare

Nils, 8

I trädgården där
barnen har sina
odlingar finns även
en bikupa.

Tyra, 8

...
Visste dbuli auptpttill fem

Barnen får inte bara lära
sig att odla och tillaga grönsaker. På NO:n lär de sig
om växternas delar och när
grönsakerna ska vägas och
mätas tränar de matte.

kan
... solrosor
ds till
röna använ
F
.
a
g
ö
h
r
ställa
mete
för att fram
t
a
n
n
a
d
n
bla
at eller
som fågelm
,
a
lj
so
o
lr
so
ch bröd.
i sallader o

Odling på skoltid – r
Mangold, solrosor, grönkål och tomater växer så
att det knakar. Tvåorna i Åkersberga vet verkligen
hur man får det att gro i trädgårdslandet.

D
FOTO:
COLOURBOX

et är en solig förmiddag i
Åkersberga. Inte långt
från skolan finns en större
trädgård där eleverna Nils, Karin,
Gabriel och Tyra har odlat med
sina klasskompisar från Akers fri
skola.
I dag har de följt med sin lärare
Jannika för att skörda t omater
och potatis.
Klassen började odla i maj
och fick redan före sommar

lovet skörda från odlings
lådorna som de sått i.
– Det har varit kul att
se hur allt växer dag för
dag och att äta grönsa
kerna, säger Nils.

Rolig att plantera
– Jag visste inte vad mang
old var innan och att den
planterades på ett r oligt sätt,
säger Gabriel.

Nyskördad
potatis!
Mangolden
sådde de ge
nom att lägga
ner frön i långa
fåror i jorden.
De har också lärt
sig hur man sår
morötter, rädisor, solrosor,
grönkål, majs och sockerärtor.
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Vill du också od
la?
Många

grönsa
odla hemma på ker går att
balkong. Mango till exempel en
ld, m
potatis är några orötter och
exempel.

Ringblommor
sprider sig själva
från år till år.

Gabriel, 8

Karin, 7
Grönkålen i Gabriels
korg ska de ta till skolan
och göra grönkålschips av.
FOTO: ARI LUOSTARINEN (ALLA)

– roligt, lärorikt och gott!
– Det roligaste att odla var
rädisorna för de kom upp så
snabbt, säger Nils.

Jobbar i flera ämnen
Poängen med att odla på skoltid
är inte bara att det är roligt och
att man kan äta goda grönsaker,
utan också att eleverna lär sig en
massa saker i olika skolämnen.
På NO-lektionerna har de lärt
sig om växternas delar, om hur
man kan göra hudkrämer av
ringblomma och vilka olika gaser
som finns i frukter.
Det har också blivit en del
matte när eleverna har mätt och
vägt grönsaker och blommor.

Dessutom har de tillagat
och ätit grönsakerna.
– Man kan göra
grönkålschips. Man
tar olja och masserar
in, sen tar man lite
salt och steker eller
lagar i ugnen – det blir
jättegott! berättar Karin.
– Jag tycker att det är
jättebra och mysigt här.
Vi är här med klasskompisarna och vattnar
och leker, säger Tyra.

plockas ner och läggas
vid ett fönster i skolan tillsammans
med äpplen, då
mognar de och
blir röda. Tyra är
extra stolt över
tomaterna eftersom
hon tagit med plantorna hemifrån.
Frön från
– Först hade vi kruringblommor kor som vi la ner torkade tomatskivor i.
Vi vattnade varje dag och sen hade
vi så många plantor att vi tog med
dem hit. Vi behövde bara köpa jord
Mogna klart i skolan
– inga frön, berättar hon.
Tomaterna i lådorna är fort
Vid odlingarna växer också
farande gröna, men de ska ändå

solrosor som eleverna kan ta frön
från och mata fåglar med. Ringblomsfröna ska de plantera på
skolgården så att det blir nya
blommor.
– Jag hittade en mask! säger
Gabriel som har börjat gräva i
jorden för att få upp potatisen.

Ingen gurka
Både små och stora potatisar
gömmer sig under jorden. Men
det har inte gått som de tänkt sig
med alla grönsaker.
– Gurkan kunde inte växa, det
blev för mycket ringblommor,
säger Nils.
Anneli Koskinen
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Så här tycker Malin
och Henrik om sina roller
Malin Cederbladh: ”Anette är ganska rörande. När man
gör en figur så vill man gilla den och förstå den. Hon är
positiv och vill mycket och är rättvis. Visst är hon är lite
over the top ibland, men samtidigt ganska skön och cool.”
Henrik Dorsin: ”Ove är egentligen är snäll och generös.
Inte med pengar, men han kan bjuda på sig själv
och han är bra med barn.”

in, 41,
s
r
o
D
k
i
r
Hen
lare
skådespe
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Malin Ced
pelare
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e
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s
,
53

,
Filippa, 11rter
o
juniorrep
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Juniorreportrarna Molly och
Filippa bor själva i Saltjöbaden
där serien utspelar sig och
frågade vad Henrik och Malin
tyckte om stadsdelen: ”Jag
tycker om att ha havet så
nära, man känner att man är
nära naturen”, säger Malin.
FOTO: EMMA-SOFIA OLSSON

”Att hångla i tv
ingår i jobbet”
Snart börjar den sjätte säsongen av ”Solsidan” på
tv. Fansen Molly och Filippa fick träffa två av sina
idoler i serien – paret Ove och Anette Sundberg.

J

Molly, 11r, ter
o
juniorrep

Molly: Vad var det pinsammaste som hände under
inspelningen?
– Vi gör mycket pinsamma grejer
i serien som vi inte skulle göra
annars. Ibland när man går över
från rollerna Ove och Anette till
att vara sig själv igen kan man
känna att ”oj, gjorde vi verkligen
det där”, säger Henrik.
– Vi är de som får göra sådant
som folk tycker är skämmigt, så
allt är lite pinsamt! säger Malin.
Filippa: Hånglade ni på riktigt
eller var det fejk?
– Det var på riktigt, säger Henrik.
Det är sådant man får göra i
jobbet, det här är ju min tv-fru.
– Det är svårt att fejka det,
säger Malin. Det är ganska ovanligt att man gör en roll så här
länge. Vi har ju fått tio år på oss
att öva. Det ingår i en skådespelares jobb att man ska låtsas vara
kär i någon eller vara intim.

Tre nya
säsonger
Första säsongen av
”Solsidan” kom år
2010. I serien får vi
följa paren Ove och
Anette, Fredde och
Mickan och Alex och

FOTO: TV4 C MORE

uniorreportrarna Molly
och Filippa har förberett
många frågor inför mötet
med skådespelarna Henrik Dorsin och Malin Cederbladh. De är
riktiga fans av ”Solsidan” och bor
i Saltsjöbaden där serien utspelar
sig. Dessutom har de s jälva varit
med i ett av avsnitten – när de
gick på förskola.
Säsong 6 av ”Solsidan”
har premiär den 6
oktober på C More
och börjar sändas i
TV4 den 20 oktober.

Anna i deras knasiga och händelserika liv. Det har avslöjats att
Solsidanfansen kommer kunna se
totalt tre nya säsonger, och den
första har premiär i höst.
Molly: Om ni skulle spela en
annan roll i Solsidan, vem
skulle ni vilja spela då?
– Vad svårt ... Jag tycker att jag
har min drömroll. Men det skulle
vara kul att spela Fredde och få
grilla och köra mycket båt, säger
Malin.
– Jag skulle vilja spela Annas
mamma, som spelas av Anneli
Martini – det är en väldigt rolig
roll. Hennes roll k ryper under
skinnet på mig. En svärmor som
pekar med hela handen, säger
Henrik.
Filippa: Blev ni
två lite kära
under inspelningen?
– Ja lite, det får man
väl säga. När det klickar
och man har kul ihop, då blir

Malin:

”Vi är de som får

göra sådant som
folk tycker är skämmigt, så allt är lite
pinsamt.”
man glad när man träffas igen.
Det händer inte med alla, utan
när det fungerar bra ihop. Ove
och Anette är ju två outsiders så
vi har skapat ett band, säger
Henrik.
Säsong 6 utspelar sig ett och
ett halvt år efter filmen. Bland
annat kommer ett nytt par dyka
upp – Suzy och Erik.
Molly: Har ni lärt känna det
nya paret?
– Nej, vi träffar aldrig dem. De är
så fina så att Ove och Anette
inte får umgås med dem, avslöjar
Henrik. Men i ett avsnitt är det
ett ungt par från Göteborg som
ska bo i vår källare som vi hyr ut.
Anneli Koskinen
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De där öringarna ska få sina
fiskar varma!

18 Djur

Visste du att …
Vart tar de lämlar vägen som simmar i vattnet och plötsligt försvinner?
Det har länge varit ett mysterium. Nu kan forskare i Norge ha hittat svaret
på gåtan, skriver forskning.no. Öringar lever av insekter, små kräftdjur och
småfisk. Men forskning som gjorts i en sjö i Valdres i Norge tyder på på att
öringar även äter lämlar och möss.

Fjällämmel

Lyftes upp
i båtar

FOTO: TOR HELGE SOLLI/NTB SCANPIX

FOTO: PRIVAT

blem när
Även korna fick pro
ade över.
mm
älven Surna svä

Räddades från vattnet
Polis och brandmän i Norge fick rädda får som fallit ner i en älv.

E

n flock norska får var ute
och betade när det blev
översvämning. Det var
älven Surna som svämmade över.
Allt vatten gjorde det svårt för
fåren.
Får är väldigt dåliga på att simma, därför drogs många av dem
ned av kraften i älvens vatten.
Den våta ullen gjorde också fåren
tunga. Många av dem drunknade.
Fårägarna var rädda och för-

tvivlade, och en stor räddningsaktion sattes igång. Polis,
brandmän och frivilliga jobbade
med att rädda fåren.
I flera timmar körde de runt i
små båtar för att lyfta upp våta
får från älven. Därefter kördes
fåren till en trygg plats.

Kor fick problem
När älven svämmade över fick
även kor problem. Deras betes-

områden delades i två av allt
vattnet. Några kalvar blev stående på den andra sidan och
råmade till sina mammor på
andra sidan.

”Väldigt sorgligt”
– Det var väldigt sorgligt. Vattnet
kom så plötsligt och djuren blev
rädda, säger bonden Kathrine
Mauset.
Hennes familj förlorade sex

kalvar under översvämningen.När
räddningsaktionen var över, hade
mellan 40 och 50 får räddats.

Tacksamma för hjälp
Efteråt sa fårägarna att de var
tacksamma för all hjälp de fått
med att rädda fåren. Men de var
också väldigt ledsna över alla
djur som hade drunknat.
Margrethe Lindebø Skeie

Hallå!
Svaren står
på sid 22.
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Djur 19

Vad heter
hanarna?

DJURQUIZ
1. Vilket svenskt landskap förknippar man med får?
A) Sörmland B) Gotland C) Gästrikland
2. Vad kallas fårens fötter?
3. Vilken fårras är känd för sin mjuka fina ull?
A) Gutefår B) Mufflonfår C) Merinofår
4. Vad kallas handjuren hos fåren?

Du kan
kalla mig
Bengt.

Så ska arten överleva
Noshörningen Najin och dottern Fatu bor i Kenya. De är de två sista av arten nordlig
trubbnoshörning som finns kvar i världen. Nu hoppas forskarna att de ska kunna rädda den
döende arten. De har nämligen lyckats befrukta ägg från Najin och Fatu med hjälp av frusen
sperma från döda noshörningshannar. Planen är att placera de befruktade äggen i honor av
den sydliga trubbnoshörningen, som är en nära släkting, för att de ska föda nya noshörningar.

Fråga Buba

FOTO: TONY KARUMBA/AFP

Världens sista
nordliga trubbnoshörningar!

Veterinären Buba Badjie ville bli
”djurens medicinman” som liten. Han
utbildade sig till veterinär två gånger
– först i Ukraina och sedan i Sverige.
Har du frågor till Buba?
Skriv till: junior@svd.se

Människor och
djur åldras olika

OTO: PRIVAT

Hej Buba!
Kan djur bli rynkiga? Eva
Hej Eva!
Många djur kan bli rynkiga, precis som
människor. Men det beror oftast inte på
ålder. Vissa hundraser, till exempel shar pei,
har väldigt lös hud och kan vara rynkigare
än din gammelfarfar trots att de inte är
gamla. Även valparna är rynkiga!

Valkar som svalkar
FOTO: PRIVAT

Jag och mitt djur
Molle och Smilla vill
helst sitta och mysa
Det här är mina kaniner Molle
och Smilla. Molle är grå och Smilla
är vit, svart och brun. De är världens snällaste och får springa fritt,
men de föredrar att sitta och
mysa i uteburen. Om man sträcker fram fingret slickar de det och
vill bli klappade. Deras favoritmat
är pinnar och morötter.
Klara, 12 år

Gör som Klara!

Skicka ett mejl med en bild
till oss och berätta om ditt
favoritdjur: junior@svd.se

Tittar man på elefanter ser de också rynkiga ut. Där samlas fukt i hudvalkarna – det
är ett sätt för dem att svalka sig i det varma
klimatet.
Rynkor uppstår när huden förlorar sin
spänst. På människor händer det när vi blir
äldre och underhudsfettet försvinner. Men
djur åldras på andra sätt – de blir stela, kan
bli överviktiga och rör sig långsammare.
Buba

Kolla in
mina snygga
hudveck!

ei

En shar p
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Fråga Andreas

Visste du att …
I genomsnitt dödas
en svensk om året i blixt
nedslag. Gå därför in om du
hör åska, var inte ute på sjön
och stå inte under ett
träd. (Källa: svd.se)
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Andreas Wahl är fysiker. Han kan en massa om
naturvetenskap. Dessutom är han Norgemästare i att
spotta körsbärskärnor. Han finns också med i Guinness
rekordbok. Undrar du något? junior@svd.se

Kan blixten slå ner
på samma plats?

FOTO: OLIVIER VANDEGINSTE/TT

är
Bixtarna 000
0
30 000–v5arma!
grader

Hej Andreas!
Jag undrar om blixten kan
slå ner på samma plats två
gånger? Hälsningar, Alvin
Hej!
Tack för en blixtrande bra fråga,
Alvin! Blixten kan slå ner var som
helst, men vissa platser är mer
utsatta än andra.
En blixt är egentligen en jättestor gnista. Om du får en stöt
efter att ha hoppat på en studsmatta är det för att din kropp
har samlat extra många elektroner från mattan du hoppat på.
Elektroner tycker om att vara
i närheten av varandra så de
hoppar vidare så fort de har
möjlighet.

Stöten du känner är en bunt
med elektroner som har hoppat
över till dig från studsmattan.
Om du får stöten när det är
mörkt ute kommer du att k unna
se att det är en gnista.

Stor gnista
Samma sak händer med blixtar. Molnen gnider inte mot
en studsmatta, men mot varandra. Då byggs det upp
extra många elektroner
på vissa ställen.
Miljarder extra
elektroner.
Och när de hoppar
på samma gång så blir
det inte en liten gnista.
Det blir en stor.

Blixtar kan hoppa från ett
moln till ett annat, eller från ett
moln ner till marken.

Slår ner i träd
En gnista, stor eller liten, vill helst
ta den väg som ger minst motstånd. Luft leder ström dåligt så
där är det mycket motstånd. Om
en blixt kan slå ner i ett träd eller
i ett högt torn slipper den att färdas i luft ner till marken. Det blir
mindre motstånd för
ström att gå igenom något fast.
Det är skälet till att
blixten ofta slår ner i höga
byggnader. Därför bör
du se till att inte vara
på den högsta punk-

ten om du är ute i ett åskväder.
Metall leder ström bäst. Det
har allra minst motstånd. Därför
tillverkar vi åskledare av metall
och sätter upp dem på hustak.
Det minskar risken för brand om
blixten slår ner.

Höga byggnaden
Svaret på din fråga är alltså att
blixten inte bara kan slå ner två
gånger på samma plats, den kan
slå ner flera gånger på samma
dag!
De högsta byggnaderna i världen har bra åskledare. Skälet är
att i ordentliga åskväder kan de
få flera blixtnedslag inom loppet
av några minuter!
Hälsningar, Andreas
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Hej Andreas!
Här är något jag är nyfiken på: hur tillverkar
man glas? Hälsningar, Jonas, 7 år
Hej Jonas! Tack för en spännande fråga! Det låter
ganska konstigt, men glas är gjort av sand!

FOTO: LASSE ALLARD/TT

Hur tillverkas glas?

Glasblåsning
är ett sätt att
tillverka glas!
Förutom sand behöver du lite kalk och lite aska.
Blanda ihop det, värm upp det i en ugn till mer än
tusen grader och vips har du glas!
På fabriken valsas glaset ut i tunna skivor, som kan
bli fönsterrutor. En glasblåsare smälter fast en bit glas
på ett långt rör och blåser och snurrar på röret för att
göra dricksglas eller något annat fint.
Hälsningar, Andreas
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Rekordmånga ringar
Den tyska skådespelerskan Dunja Kuhn har vickat sig till ett rekord.
Hon lyckades rocka hela 59 rockringar samtidigt.
För fler rekord: www.guinnessworldrecords.com
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Inte random längre
FOTO: ARI LUOSTARINEN

Filmskapare. Random making movies är inte vilka
Youtubers som helst. Med över 600 000 följare har
de en av de största kanalerna – där de gått från
KULTUR SIDAN 12
humor till mer allvarliga inslag.

Dammsugarpåse?
Nej, världens mest
tåliga djur

Ej returrapportering.

FOTO: OLAV OLSEN
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SIDAN 18
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Så här lite skräp
slänger familjen –
på tre veckor! SIDAN 4

Ruby
tävlar
i skateboard

r
Överleve
i kokande
vatten
SIDAN 14
FOTO: TT

DJUR
SIDAN 19
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ERBJUDANDE 1

6
hn

Dunja Ku

månader (24 utgåvor)
för bara 649 kr
(ord. pris 749 kr)

ERBJUDANDE 2

12

månader (49 utgåvor)
för bara 1 199 kr
(ord. pris 1 399 kr)

Beställ på svd.se/juniorpren eller ring 08 -13 50 70 (vardagar 8.30 – 16.00). Du behöver målsmans godkännande
om du är under 18 år.

Beställ på
svd.se/
provajunior
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Mystisk sjukdom
slår hårt mot
norska hundar

ATEL & ATTIH

DRA

22 Knep och knåp

Skicka dina roliga
historier till oss!
junior@svd.se
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Korsord
TEMPO
VILDMARKSFÄRD

DANSAR STÖTER
MAN PÅ SÖNDER

– Vad är örnens
favoritmat?
– Örngott!

ASK
PEKAR
MED
FINGER

Inskickad av: Klara, 12 år

DRYCK
SOM
SPÄDS
UT
SÄGER
KRÅKA
GNAGAREN

Vad säger
mexikanarna när
de får lov?

RINNER
VATTEN
UR
ÖVAR

Tacolov!

TINGAT

ÄNDE PÅ
MAGNET

FRUSET
VATTEN

BYGGER
BARN
RÖDA
KORSET
FÄRGLÖS

STYRA
EKAN
MED
ÅROR

Inskickad av:
Meja, 11 år

1. V
 ad är borsjtj?
2. Vad uppfann bröderna
Wilbur och Orville Wright?
3. Vad kan man bland annat
göra av växten ringblomma?
4. Är det bra att vara på den
högsta punkten när den
åskar?
5. Vilken säsong av ”Solsidan”
startar i oktober?
(Svaren finns i tidningens
artiklar, men även på sista
sidan.)

En matta stals
från polishuset.
Utredningen
lades ner. ”Vi har
inget att gå på.”

MASSA

KOMPIS

SÖKA
RUBBET
GRÄDDAS
KAKA I

ADAMS
TJEJ
STJÄLA
REST
EFTER
ELD
KLOCKA

INTE
INNE

ÄR
VASS PÅ
KAKTUS

PENDLAR

FÖRDRÖJD

GRAM
KORT
OERFAREN

DÅNAR

Sudoku

Tävling

Hitta
monstren!

Hej! Har du sett de pyttesmå
monstren som gömmer sig
i tidningen? Leta rätt på
vilka sidor monstren finns
och skicka svaret till oss
så är du med i utlottningen
av en överraskning.
(Det kan finnas fler
av samma monster.)
Skicka till:
junior@svd.se

Svar från sid 8 och 19
Nyhetsquiz: 1. Hedvig
Lindahl 2. Hummer 3. Chernobyl
4. Trana 5. Till rymdstationen ISS
6. Estonia

Vi vill ha ditt
svar senast
den 7 oktober!

Djurquiz:

NEUTRAL

BARRIG
BUSKE

TANIG

Inskickad av: Fredrik, 12 år

1. Gotland 2.
Klövar 3. Merinofår 4. Baggar

INTE
NEJ
BÄRGAT
SKEPP

© Bulls

Juniorquiz

KVICK

Sudoku CC0224

UPPRÖRD

Enöga
Dino
Bläckis
Baby
Tuggo
Alien

© Bulls

TITTA DÄR :)

HITTA & LETA

SUPER

Serier 23

Tecknat av: Frode, 12

Tiger

Musse

Fia
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Har du en
tecknad serie
du vill visa oss?
Skicka in den till:
junior@svd.se

24 Johannas mat

POSTTIDNING A

PORTO BETALT

PORT PAYÉ 

Returadress: Titeldata, Box 15010, 167 15 Bromma

Fråga Johanna

Hurra!

Johanna Westman är kokboksförfattare
och håller matlagningskurser för barn.
Vill du fråga Johanna någonting?
Skriv till: junior@svd.se
NEUTRAL

UPPRÖRD

TITTA DÄR :)

HITTA & LETA

Nästa nummer
kommer tisdag
den 8 oktober!
SUPERGLAD

JUNIOR
Klipp
ut och
spara!

Emerson, 10
LEK

LEDSEN

OROLIG

VAMPYR

Stina Cederholm,
chefredaktör och ansvarig utgivare
stina@svd.se

DJUR KATT

RYMD

Anneli Koskinen, reporter
anneli@svd.se

Liam, 13
Filippa Rosenberg, reporter
filippa@svd.se

SELFIE

BADKRUKA

SKRIV

HÅLLA UPP

Karin Derland, redigerare
karin.derland@svd.se

Pizza som efterrätt

Eva Johannesson,
redigerare och formansvarig
eva@svd.se
Tack alla barn som hör av sig
till oss med tips och idéer!

En pizza behöver inte vara salt. Denna variant med
äpple, glass och kolasås är en smarrig dessert.
Ingredienser

Du behöver

1 rulle smördeg, cirka 400 g
50 g smör
4 syrliga äpplen
½ dl råsocker
½ dl mandelspån
Kolasås:
2 ½ dl grädde
3 msk råsocker
½ dl ljus sirap
2 msk smör
Tillbehör:
1 pkt vaniljglass

Plåt med bakplåtspapper, kniv,
skärbräda, pensel, kastrull,
måttsats och slev.

Gör så här

3. Pensla på resten av smöret,
strö över socker och mandelspån. Sätt in plåten i ugnen
och grädda i mitten av ugnen
i cirka 15 min. Gör kolasås
under tiden!

1. Sätt ugnen på 225 grader.
2. Rulla ut degen på en plåt med
bakplåtspapper. Smält smöret
i en liten kastrull. Pensla lite
smör på smördegen. Skiva
äpplena så tunt du kan. Täck
degen med äppelskivorna.

4. Kolasås: Koka ihop grädde,
socker och sirap i cirka 10
minuter under omrörning. Skär
smöret i tärningar och vispa
ner det i såsen precis innan
servering. Servera pizzan
med såsen och vaniljglass.
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SKATEBOARD

1. Rödbetssoppa 2. Världens första
motordrivna flygplan 3. Hudkräm
4. Nej 5. Säsong 6

