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Kapitel 2 

I vilket Blixten börjar drömma om att bli en Snilleblixt 

Blixten dansade och sjöng tillsammans med Mammadamm och hennes tussar. De visade 

honom hur man skuttar och virvlar och han lärde dem att zick-zacka. Han hade aldrig 

haft så roligt förut. 

"Här vill jag stanna hela livet!" jublade han. "Var är jag någonstans?" 

"Du är på ett museum", sa Mammadamm.  

"Museum? Heter det så för att du är en mus och det här är ditt hus?" 

 Tussarna tittade på varandra och fnittrade.  

"Hihi! Han tror att museer är musbon! Han vet ju ingenting." 

"Hihi! Möss! han tror att vi är möss! Han ser inte att vi är dammråttor!" 

"Jaha, sa Blixten. Jag fattar. Men då borde ju ert hus heta dammråttoseum", sa Blixten. 

"Det här är inte vårt hus", sa Mammadamm. "Det här är en fabrik där människor byggde 
motorer för länge sedan." 

"Det vill jag också göra!" sa Blixten. 

"Det blir nog svårt", sa Mammadamm. "Det är inga som gör motorer här nu för tiden, 
men fabriken har fått stå kvar precis som den var. Nu är den ett museum där människor 
kan lära sig hur en fabrik såg ut för länge sedan." 

"Men vad säger människorna om att ni bor här då?" 

"Dom gillar inte dammråttor. Dom jagar oss med trasor och kvastar och dammsugare för 
att bli av med oss." 

"Men tänk om dom fångar er?" 

"Det gör dom ibland, men vi är snart tillbaka igen. Kom med så ska jag visa dig runt." 

Mammadamm tog med Blixten in i ett jättestort rum fullt med spännande saker. 



         Blixten och hans Vänner – kapitel 2 

© Margareta Lindberg 2 

"Det här är barnens museum. Här kan de leka och lära sig om viktiga uppfinningar som 
människor gjorde förr. Allting har inte varit som det är nu. Allting förändras hela tiden. 
Människorna är väldigt påhittiga. 

"Barnen är påhittigast av alla", sa en av tussarna. "Dom har jättemycket fantasi. Det har vi 
sett när de är här och leker." 

"Ja, det har ni så rätt i", skrattade Mammadamm, "men en del vuxna fortsätter att var som 
barn och att hitta på nya saker hela livet. Snillen brukar människorna kalla dem. Följ med 
mig här Blixten så ska jag visa dig. " 

Mammadamm tog med Blixten in i ett jättestort rum. 

"Här, längs ena väggen kan man lära sig mycket om snillen som hittat på viktiga saker förr 
i tiden. Den här farbrorn hette Pythagoras och levde för över två tusen år se´n och han … 
men hallå!  Vad gör du där borta?! 

"Jag bryr mig inte så mycket om den där Pyth-gubben du pratade om. Jag vill hellre veta 
vad som är i det här skåpet ", ropade Blixten. Han hade blixtrat iväg till andra änden av 
rummet. Mammadamm suckade och rullade bort till honom. 

"I det där skåpet finns en bild på någon som kanske blir framtidens stora snille. Öppna 
dörren och titta." 

Blixten öppnade dörren och stirrade in i skåpet. 

"Men", sa han häpet, "det är ju jag." 

"Det är en spegel", sa Mammadamm. "Vem som helst som öppnar luckan kan bli ett stort 
snille i framtiden. Man vet inte i vilket huvud de bästa idéerna kan dyka upp. Det kan vara 
i ditt." 

"I mitt? Men jag vill inte bli ett stort Snille." 

"Vill du inte? " 

"Nä, jag vill bli ett litet Snille. Små är roligare än stora tycker jag. Roligare och mycket 
snabbare. Kolla mig! Här kommer världens snabbaste Snilleblixt! Ur vägen för 
Snilleblixten!" 

Det hördes en dov duns. Blixten hade träffat någon som inte gått ur vägen. 
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Så här kan man göra 

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

- Sjung Blixtens sång tillsammans 

- Prata om muséer 

Har någon i klassen varit på museum någon gång? Berätta för de andra. 

- Ditt museum 

Om det skulle byggas ett museum, som visar för människor i framtiden hur barn leker 

idag - vad tycker du ska finnas på det museet? Berätta! Gör en utställning med saker eller 

bilder! 

- Här kan Blixten slå sig ner 

Bygg ett hem till Blixten. 

- Lär Blixten hur man kommer överens 

Blixten är ju inte så van att vara med andra. Kan ni hjälpa honom?  Be er lärare att hjälpa 

er med ett brev till Blixten där ni berättar hur ni gör i klassen för att alla ska kunna hålla 

sams och trivas tillsammans. Är det något särskilt han ska tänka på att inte göra?  
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Blixtens sång  

Vem dök ner ifrån ett moln? 

Vem var de´? Vem var de´? 

Vem dök ner ifrån ett moln? 

Hann du se? Hann du se? 

Vicke´ drag, drag, drag! 

Det var jag, jag, jag! 

Blixten! Blixten! 

Jag vill upptäcka och testa  

Klura ut och pröva på 

Men inte tänka efter före 

Nej, allt blir för långsamt då. 

Allting genast ska det va´! 

Bara kör! Bara kör! 

Allting genast ska det va´! 

Raka rör! Raka rör! 

Man måste snabba sig 

Kolla mig, mig, mig! 

Blixten! Blixten!  
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