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KNATTE 

En tidning för barn (3+)

    VECKANS ROLIGA HISTORIA

    TVÅ MJÖLPAKET TILL VARANDRA:  
    –  VAD ÄR DET MED DIG?
    –  JAG ÄR SUR!

TÄVLING – 
CHANS ATT få kul och VINNA BIOBILJETTER

Se vidare på sidan 3

Foto: Toby Ord

Man brukar säga att 
Halloween kommer från 
Irland (ordet är en för-
kortning av engelskans 
”All Hallows Evening” 
(Alla helgons afton). När 
många Irländare flyttade 
till USA på 1800-talet tog 
de med sig firandet och 
sedan blev det allt större 
och kom till sist också till 
Sverige.
Men det lustiga är att fi-
randet egentligen från 
början kom från Norden. 
Vikingarna firade något 
som kallades Höstblot då 
man offrade till vissa av 
asagudarna. När de se-
dan kom till Storbritan-
nien och Irland och härs-
kade där i flera hundra 
år, så påverkade de Irlän-
darna så mycket att hög-
tiden Samhain uppstod. 
Man trodde att de dödas 
själar återvände till jor-
den vid den här tiden som 
man sedan kallade Hal-
loween.
Numera handlar ju Hal-
loween mycket om att 
man klär ut sig i läski-
ga kostymer (ungefär 
som de döda själarna) och 
går runt och tigger go-
dis. Också detta kan ha 
kommit från den svens-
ka traditionen med påsk-
kärringar. 

Halloween   >

Asken Yggdrasil
Sidan 4



en tsunami. Men naturligtvis 
slutar det lyckligt.
Detta är en underbar film för 
hela familjen som finns att 
streama med svenskt tal om 
man bara letar.
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Mumins Den Dryck Ger sig
lilla Göra Justin finns i Kan inte

Sånger kläder mobilen katten Dass Tro

Gammal Får
skiva man i
Gråta brevlådan
Få att Hårt
tro på vatten

sig själv Idas bror
Kallas

Ugglor Beatrice
Dans

Utan
Hända inne-

håll
Tär- Många

ningen fiskar Inte ja
Är igår Dunka

I den lär
Träd man sig

Tävling

Snor Skänka

Var idag Inte Flicka
stora

Under denna rubrik kommer 
vi varje gång att tipsa om en 
bra barnfilm. Denna gång 
handlar det om den animerade 
japanska filmen Ponyo.

Ponyo är en av Studio Ghib-
lis filmer och som de flesta av 
deras succéer är den skriven 
och regisserad av Hayao Miya-
zaki. Den hämtar inspiration 
från både japansk och euro-
peisk kultur. Bl.a. kan man 
se inspiration från Den lilla 
sjöjungfrun av H.C. Andersen.
Berättelsen handlar om den lil-

la fiskflickan Brunhilde som 
bor i havet tillsammans med 
sin far Fujimoto och massvis 
av småsystrar. Fujimoto var 
tidigare en mänsklig trollkarl 
som flydde till havet för att 
han var så trött på människor-
na. Men Brunhilde fastnar en 
dag i trålarnas nät och räddas 
av en pojke, Sôsuke, som dö-
per om henne till Ponyo. De två 
blir vänner och Ponyo gör sitt 
bästa för att med magi bli en 
människa, vilket gör hennes 
pappa så rädd att han i jakten 
på henne dränker hela staden i 
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Det händer för barn i Öresundsregionen

•   15/10 – 4/11 är det Halloween på Tivoli i København
•   23/10-4/11 spelas Halloweenmysteriet – en musical för alla från 
3 år och uppåt – på Musicalteatret i København
•   23/10 (och varannan tisdag fram till 18/12) är det Supertisdag 
för alla barn 7-16 år på Husiebilblioteket. Denna gång blir det TV-
spel.
•   27/10 är det Barngalan på Sparbanken Skåne Arena i Lund, för 
dig mellan 6 och 11 år.
•   27/10 är det Atomresan med en massa experiment i Vattenhallen 
i Lund. För dig från 5 år och uppåt.
•   28/10 är det Quantumshow, en fysikshow i Vattenhallen i Lund. 
För dig från 5 år och uppåt.
•   28/10 är det Söndagsteater på Lindgården i Lindängen. Denna 
gång heter föreställningen Pudlar och Pommes och är för dig mel-
lan 5 och 9 år.
•   29 – 31/10 kan du mellan 6 och 9 prova på handboll med KFUM 
Lundagård i Gunnesbohallen i Lund.
•   29/10 – 2/11 är det Läslovet med en massa aktiviteter på Malmös 
olika bibliotek.
•   29/10 – 2/11 kan du mellan 6 och 12 år (i målsmans sällskap) 
få lyssna på Spökhistorier på Malmö Museum.
•   29/10 och 2/11 är det Halloweenexperiment på Malmö Folkets 
Park.
•   30/10 kan du Prova på Virtual Reality på Masten 2 i Malmö.
•   1/11 är det Skryllegåtan i Naturrum Skrylle i Lund. Lätta och 
svåra uppdrag för alla åldrar.
•   2 och 3/11 spelas Har du hört att Rosie bitit i gräset? på Barnens 
Scen i Malmö, för dig mellan 4 och 10 år.
•   3/11 är det Børneloppemarked på Bibliotekshuset på Rodosvej i 
København.
•   4/11 kommer Mora Träsk till Högevallsbadet i Lund.

Visste du att…

•   … 4 av 5 djur på jorden är insekter?
•   … det finns ungefär en miljon så många myror som människor?
•   … en blåvalstunga väger mer än en elefant?
•   … vi firade jul i Norden långt innan Kristendomen kom hit?
•   … Halloween kanske från början är en nordisk tradition?

Titta! Tio tokigheter!                               Titta på de två bilderna och hitta de tio saker som skiljer dem åt. 
                                                                                         Lösningen finns på sistasidan.

Matcha färgen med bokstaven och färga björnen

A C B F E G H I D

TÄVLING
Tycker du om att teckna, rita, måla? 

Skulle du vilja att andra också fick se din teckning?
Tycker du om att gå på bio?

Just nu har du chans att få både och. Skicka in din finaste teckning till eller
 be en vuxen att skanna in din teckning och skicka den till: knatte@infoexpress.se 

Den teckning vår jury tycker är finast kommer att tryckas i nästa 
Info Express-Knatte och konstnären kommer att få två biobiljetter.

skanna och se trailern

Källa: www.imdb.com

Barnfilm
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Ett svenskt ordspråk -svar:
Alla goda ting är tre

Tipsa oss!

Knatte Info Express är en alldeles ny tidning och vi vill att den ska 
vara en tidning för alla barn. Och vi tror att de som allra bäst vet vad 
barn vill ha, är barn själva. Därför ber vi dig skicka in tips om vad du 
vill läsa om i din egen tidning till knatte@infoexpress.se.

För samman punkterna och färglägg bilden!

På vikingatiden trodde människor i Norden på 
asagudarna. Man trodde att hela världen var 
en jättelik ask som kallades Yggdrasil. På dess 
många grenar bodde olika grupper av varelser. 
T.ex. bodde asarna i Asgård, människorna, svar-
talverna och dvärgarna i Midgård, och jättar och 
andra onda makter i Utgård.
Du kan ju tänka vilket otroligt stort träd det 
handlar om när den gren som Midgård låg på 
– som bara var en gren bland många – var lika 
tjock som jordklotet är nu.
Yggdrasil hade tre rötter och var och en av dem 
gick ner i en brunn. Den första roten gick ner 
i Urdarbrunnen, där de tre Nornorna, som be-
stämde alla människors öde, bodde. Den andra 
gick till Mimers brunn, som var vishetens och 
kunskapens källa och vaktades av Mimer, och 
den tredje gick till Vergelmer, där draken Nid-
högg ständigt gnager på roten. Det sades att när 
Nidhögg lyckats gnaga igenom roten, skulle 
Yggdrasil falla och världen gå under.
I trädets topp bodde tuppen Gyllenkam, som nog 
var ganska korkad, och örnen Hräsvelg. Hräs-
velg var värsta ovännen med draken Nidhögg, 
men eftersom de bodde så väldigt lång från var-
andra (miljardtals mil) kunde de inte bråka 
som andra ovänner gör. I stället hade de ekorren 
Ratatosk till hjälp. Han sprang upp och ner för 
Yggdrasils stam och framförde ganska otrevli-
ga hälsningar. Först sprang han kanske ner till 
Nidhögg och sa ”Hräsvelg tycker att du är dum 

i huvudet”. ”Jaha”, kanske då Nidhögg svara-
de, ”då kan du hälsa den korkade örnen att han 
luktar rutten fisk.” Och så sprang Ratatosk upp 
till toppen och fick något nytt dumt att springa 
ner till Nidhögg med. Så sprang han upp och ner 
dagarna i ända. Man kan ju undra varför han 
gjorde det.
På vikingatiden trodde man att allt det jag nu 
berättat var sant. Numera ser vi det mer som 
spännande sagor. Och sagan om asagudarna 
innehåller verkligen en massa spännande berät-
telser. Vi kommer att fortsätta att berätta dem 
här i KNATTE - Info Express. 

Asken Yggdrasil


