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Sagan om Blixten och hans vänner 

av Margareta Lindberg 

I de första fem sagorna finns verser som beskriver det 

olika figurerna, som Blixten möter. De finns tonsatta. Om 

du vill sjunga dem tillsammans med barnen så hittar du 

melodierna på en CD, där barn och lärare från Flygskolan 

i Norrtälje sjunger och spelar dem.         

CD-skivan kan beställas från www.pythagorasmuseum.se

Klicka på Butiken eller genom att skicka ett mail till

www.pythagorasmuseum.se.
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Kapitel 1 

I vilket Blixten slår ner och träffar en dammråtta. 

Det hände sig en gång, för inte särskilt länge sedan, att ett stort mörkt åskmoln närmade 
sig den svenska kusten. På molnet låg en mycket liten blixt på mage och kikade ner över 
molnkanten. 

"Är vi inte framme snart", frågade den lille blixten för sjuttonde gången. 

"Nej, det är långt kvar", sa åskmolnet. "Vi ska tvärs över hela Sverige. Inte förrän du ser 
höga fjäll är vi framme." 

"Får jag kasta mig ut när vi kommer till de höga fjällen?" frågade den lille blixten. "Snälla! 
Det kan jag väl få!"  

"Var inte så otålig!", sa åskmolnet. "Du är för liten än. Du har mycket kvar att lära innan 
din tid kommer". 

"Min bästa tid är nu!" protesterade den lille blixten. "Jag kan redan zick-zacka. Kolla mig!" 

"Inte så nära kanten!" mullrade åskmolnet."  

"Vill du se när jag dyker och sprakar och fräser", undrade den lille blixten. 

"Nej det vill jag inte", sa åskmolnet. "Jag vill att du ska sitta stilla och ladda upp, så att du 
blir stor och stark. Om du inte jobbar med din uppladdning blir du bara en liten fjärt. Ta 
det lugnt nu. Hör du det!" 

Men den lille blixten hörde inte. Han zick-zackade och dök och sprakade och fräste av 
hjärtans lust ända tills det sa… ffffjjjutt!   

Det lät som en försynt fjärt. Den lille blixten hade råkat kasta sig ut över molnkanten. Det 
var inte alls meningen, men nu föll han med hög hastighet ned mot jorden.  

Det var en härligt pirrig känsla att dyka genom luften, tyckte den lille blixten. Under sig 
såg han en stad längst inne i en skyddad havsvik. Den lille blixten siktade in sig på en hög 
skorsten uppe på ett berg. Rakt genom skorstenen svischade han och skulle väl ha slagit 
sig fördärvad om han inte landat på en stor mjuk dammråtta. Det fräste till och luktade 
litet bränt. 

"Å, förlåt", sa den lille blixten. "Gjorde jag illa dig? Du luktar litet bränt. Tänk om du 
brinner upp!" 

                        Bild Micke Grann 
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"Det är ingen fara", sa dammråttan. "Jag är odödlig. Människorna har försökt utrota oss 
dammråttor så länge jag kan minnas, men vi kommer alltid igen. Mammadamm heter jag. 
Välkommen hem till mig... å vem är du som kommer på så oväntat besök?" 

"Dom brukar kalla mig lille blixten", sa den lille blixten, men jag vill helst heta bara 
Blixten, för jag är inte alls så liten som jag ser ut. Finns det några här som jag kan leka 
med? " 

"Ja, det må du tro", skrattade Mammadamm. "Jag föder nya små dammtussar hela tiden. 
Kom med!"  

Mammadamm rullade iväg över golvet medan hon sjöng på en lustig liten sång. 

Så här kan man göra 

Några tips på vad du och dina elever kan göra tillsammans: 

- Sjung Mammadamms sång 

- Ta reda på vad ett moln är 

- Gör experiment som visar vattnets kretslopp 

- Ta reda på vad en blixt är 

- Studera tyngdkraft och luftmotstånd 

Blixten föll ju blixtsnabbt från molnet. Faller allting lika fort tror du 

Kan du uppfinna något sätt att få saker att inte falla så fort? Berätta om din idé. Testa om 
den funkar. Hur gör djur för att inte falla i marken och slå sig? (T.ex. fåglar, spindlar, 
flygekorrar.)   

- Vad är mjukt och vad är hårt? Pröva och fundera! 

Blixten landade mjukt på Mammadamm. Vilka andra mjuka saker kan du komma på? Vad 

händer med mjuka saker när man ramlar på dem eller trycker på dem?  

Vad händer med hårda saker när man ramlar på dem eller trycker på dem? 
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Mammadamms sång  

Jag rullar fram på golvet eller myser i min vrå. 

När solens strålar värmer mig och mina tussar små, 

då spritter det i luddet och jag mår så jättebra. 

Då är det gott att leva och jag sjunger damm-damm-da 

Damm-damm, damm-damm, damm-damm, damm-damm 

Damm-damm, Damm-damm, Damm-da. 

I vinden dansar tussarna och jag omkring så lätt. 

Vi virvlar upp, vi snurrar runt och skuttar fint och nätt. 

Då spritter det i luddet och jag mår så jättebra. 

Då är det gott att leva och jag sjunger damm-damm-da 

Damm-damm, damm-damm, damm-damm, damm-damm 

Damm-damm, Damm-damm, Damm-da. 

En CD-skiva kan beställas från www.pythagorasmuseum.se 
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Mammadamm och hennes tussar 

Bild Peter Geschwind 


