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Viktor er på vei hjem fra skolen.
Da ser han noe som blinker 
på bakken utenfor butikken.
Det er tjue kroner.
Viktor tar opp mynten og legger 
den i lomma.

Butikken er åpen.
«Bare fire skoleelever om gangen» 
står det på døra.
Det skiltet har han ikke sett før. 
Viktor har lyst til å kjøpe noe.
Hva kan han få for tjue kroner?
Han tenker etter.
Han har lyst på noe som varer lenge. 
Det er ikke godt å vite når han finner 
tjue kroner neste gang.





Gjennom vinduet ser Viktor noen 
ungdommer.
De skal betale. De ler masse. 
Damen i kassa ser surt på dem. 
Det er rart. De er jo fire.
Fire skoleelever. Det er jo lov.
Det er verre med Viktor som bare 
er én.

Læreren har sagt at de lærer mye 
av å handle.
Da må de regne ut om de har nok 
penger.
Viktor er ganske flink til å regne. 
Han vet omtrent hva han kan få 
for tjue kroner.
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- Hei, Viktor!
Det er Kaja. Hun kommer ut av 
butikken sammen med moren sin.
- Jeg tror jeg glemte å kjøpe fløte, 
sier moren til Kaja.
- Vent ute du, jeg skal være rask.
Hun snur og skal til å gå inn igjen.
- Kan jeg bli med? spør Viktor.
Moren til Kaja ser overrasket på ham
- Jeg skal også kjøpe noe, sier Viktor 
Han ser på Kaja.
- Blir du med?

Moren til Kaja går rett bort til 
skapene med melk og fløte.
Viktor drar med seg Kaja 
bort til hyllene med godteri.



- Jeg har penger til pastiller, sier han.
- Har du lyst på?
Kaja synes Viktor er grei.
De bruker god tid på å velge seg 
en pastilleske hver.

Det er kø i kassa. Moren til Kaja er 
ferdig med å betale.
Hun går ut av butikken sammen med 
en annen dame.
De prater sammen.

Kassadamen ser veldig sur ut.
Hun ser strengt på de to guttene. 
Viktor liker seg ikke. Han tar ingen 
sjanser.
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- Vi er bare to, hvisker Viktor til Kaja.
- Det er ikke lov å være bare to 
skoleelever her. Det er helt forbudt. 
Kaja ser forbauset på ham.
- Forbudt?
- Hysj! Så du ikke skiltet?
Viktor drar henne med seg ut av 
butikken.
Pastilleskene ligger igjen.

Moren til Kaja venter på dem utenfor. 
Hun ser opp da de kommer ut.
- Er dere ferdige? Se her hva jeg 
har kjøpt til dere.
Dere liker vel lakrispastiller?

■ Hvorfor sier Viktor at det er forbudt 
for ham og Kaja å være i butikken?

■ Hvorfor er butikkdamen sur, tror du?



Linas gåter
I- - - - - - - - - - - - - - - —

Lina liker gåter.

- Hva er det som flyr, men 
ikke har vinger? spør hun. 
Det vet ikke farfar.
- Det er tida, sier Lina.
- Du pleier å si at tida flyr!

- Men hva er det som har fire 
bein om dagen og seks om 
natta?
- Et fantasidyr? gjetter farfar.
- Senga, sier Lina.

- Hvilken genser kan snakke?
- Huff da, hvilken genser 
er det? spør farfar.
- En bergenser, sier Lina.



- Hvilke troll er bitte små?
- Det må være slike som 
deg, sier farfar.
- Rumpetroll, ler Lina.

- Men nå er det min tur, 
sier farfar. - Hvem er det 
som spør og spør og aldri 
får riktig svar?
- Det er vel meg! roper Lina.

Nå kan du prøve å gjette gåter:
(Svarene finner du nederst på siden.)

- Hva er det som er ditt, men 
som andre bruker?
- Hvilket tøy tar du aldri i 
vaskemaskinen?

■ Hvilke gåter kan du?
Aø}ø}|As 
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Even har samledilla

Even har samledilla. Han samler 
Då alt mulig rart.
.ommene hans er fulle når han 
commer på skolen.
Egentlig har han ikke tid til å 
/ære der.

Even tar med seg hjem alt 
han finner. Pappa er ikke så
glad for det. Han sier det er
umulig å få det rent på rommet 
til Even når det er så mye 
skrot der.
- Skrot? sier Even. - Det er ikke 
cUr^t rw er nyttige ting og



- Hva skal du med 
denne? spør pappa.
Han løfter opp en 
rød sko.
- Kanskje jeg finner 
den andre, sier Even.
- Men dette da? spør pappa 
Han løfter et stort sykkelhjul
- Det kan bli til en sykkel 
gigante, sier Even.

- Men dette da, sier pappa og drar 
fram en bylt med klær.
- Å, der er gymtøyet mitt! Nå blir 
læreren min glad!
- Jeg blir ikke så glad, sier pappa. 
Men Even hører ikke.
Han er på vei ut for å finne mer.

■ Hva liker du å samle på?
■ Hva bruker du det til?



Fuglekongen

Fuglekongen er den minste fuglen 
i Norge. Den liker seg best i skogen 
blant gran og furu. Vet du hvordan 
den har fått navnet sitt?

En gang ble fuglene enige om at 
den som klarte å fly høyest, skulle bli 
konge. Ørnen fløy høyere enn alle 
de andre fuglene og var sikker på 
å vinne.

Men det gikk ikke slik. En liten fugl 
hadde gjemt seg mellom fjærene på 
ryggen til ørnen. Den lille fuglen var 
derfor høyest oppe. Den ble valgt til 
konge og fikk en liten gyllen krone 
på hodet. Slik fikk fuglekongen 
navnet sitt.

■ Fuglekongen er en trekkfugl. 
Hva betyr det?





I

Roald Amundsen

Roald Amundsen var en norsk 
polarforsker. Han ønsket å være 
den første til å nå Sydpolen.
Han fikk låne et stort skip som het 
Fram, og seilte så nær Sydpolen som 
mulig. Derfra gikk Amundsen og fire 
av hjelperne hans på ski med hunder 
og sleder. Den 14. desember 1911 
nådde de Sydpolen. Der satte de opp 
et norsk flagg og et telt. I teltet la 
Amundsen igjen et brev til kongen.
I brevet skrev han at han hadde 
kommet først til Sydpolen.

En engelskmann som het Scott, 
prøvde også å nå Sydpolen.
Han hadde ponnier til å dra sledene 
sine. Scott nådde Sydpolen fem uker 
etter Amundsen. Da oppdaget han 
at Amundsen hadde vært der først, 
og han fant brevet som Amundsen 
hadde skrevet. På hjemveien døde 
Scott og hjelperne hans.
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Amundsen reiste tilbake til Norge. 
Han hadde en drøm om å dra til 
Nordpolen. Han prøvde å komme 
dit både med båt og med fly.
Til slutt klarte han å komme dit 
med et luftskip.

■ Hva betyr det å forske?
■ Hva er forskjellen på Nordpolen og 

Sydpolen?



Om femti år kan vi kanskje ta 
toget fra London til New York. 
Tunnelen vil bli verdens lengste 
og flyte et par hundre meter 
nede i havet!

TEKST: VERA MICAELSEN

Slik ser man for seg en 
flytende tunnel for tog 
eller biler i Atlanterhavet.
ILL.: SCIENCEPHOTO/SCANPIX
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tun
De superraske mignet-togene kan 
kjøre i 1000 kikfmeter i timen fordi 
tunnelen er nésten tom fornuft. Uten 
luftmotstana kan det gå fyelt vilt raskt! 
På et svisj ér du framme. Men er det 
mulig? /

Håvara Østlid harVært med på å 
utvjkle rørtunneler i havet. Han tror 
det er mulig.

Det er mange utfordringer med å 
lage en tuiinel gjennom Atlanterhavet. 
Men teknisk er det mulig. Det kom
mer til ^ kos te masse penger og ta 
veldig lang tid, men resultatet vil være 
fantastisk. Tenk bare hva vi slipper av 
Imiljøforurensning.

Hvorfor må den flyte? Kan man ikke 
grave den ned i havbunnen?

Det høres fantastisk ut, hva venter vi 
på?
- Først må vi prøve teknologien på 
kortere tunneler, sånn at vi lærer så 
mye som mulig. Og så må jo noen be
tale for det. Men jeg tror det kommer 
til å skje. Dessverre er jeg for gammel 
til å oppleve det selv, men jeg rekker 
kanskje å se planleggingen. Det hadde 
vært flott!

Sognefjorden i tunnel
Det er mange som arbeider med 
tunneler i Norge. Olav Ellevseth 
jobber hos Veidirektoratet. Han 
leder arbeidet «Fergefri E39», og sier:
- Vi har ennå ikke bygd en flytende 
tunnel fordi andre løsninger har vært 
billigere. Teknologien er solid og bra, 
og vi diskuterer det hele tiden. For 
eksempel jobber vi nå med å finne

Tror du vi kommer til å bygge en flyt
ende tunnel gjennom Atlanterhavet?
- Det vil koste enormt mye penger. 
Mens vi får bedre teknologi under 
vann, utvikles også fly og båter. Det 
handler om hva som vil lønne seg.

Men når tror du vi får den første 
flytende tunnelen i Norge, da?
- Hvis vi finner et sted hvor en slik 
tunnel er den aller beste løsningen, 
så kan det komme i løpet av 20 år, 
kanskje før. For teknologien finnes, vi 
mangler bare det riktige prosjektet.

- Atlanterhavet er altfor dypt. 1 tillegg 
er det mye jordskjelv og bevegelse i 
havbunnen. Derfor er det ikke mulig.

Havet beveger seg jo hele tiden, 
kan ikke tunnelen ryke?
- Det fins teknologi som holder store 
oljeplattformer så stille at de kan 
bore etter olje langt nede i dypet. Den 
samme teknologien kan vi bruke for
å sikre at en slik tunnel holder seg på 
plass.

Men hva om det blir hull i tunnelen?
- Rørene er lagd på en måte som gjør 
at de lett kan repareres. Tunnelen må 
ha nødutganger og annen sikring. Det 
kan være en nødtunnel, rednings- 
ubåter eller redningstårn.

løsninger for å krysse Sognefjorden. 
Det er den vanskeligste fjorden vi har 
igjen i Norge. Mellom Lavik og Oppe- 
dal er fjorden 1250 meter dyp. Der ser 
vi på en flytende rørtunnel som kan 
bli 3,7 kilometer lang. Men vi har også 
forslag til en hengebro og en flytebro. 
Vi har fremdeles ikke bestemt hva vi 
skal bruke.

NYSGJERRIGPER - 1-2012, 19. ÅRGANG TUR/RETUR AMERIKA I TUNNEL



DYR I VERDENS +

mr Tekst:
ÅSHILD SKADBERG

♦
Da menneskene begynte å utforske 
verdensrommet, turte de ikke dra så 
langt selv. I stedet sendte de ut fluer, 
aper, hunder og andre dyr.

B
ananfluene var de første
dyrene på romferd, i 1947. De 
ble sendt helt til det ytterste 

av jordas luftlag - og kom levende 
tilbake! Menneskene har blitt enige 
om at det vi kaller verdensrommet, 
begynner 100 km over bakken. 
Bananfluene nådde en høyde på 108 
kilometer.

Senere ble det vanlig å sende ut 
aper. De første seks apene fikk alle 
navnet Albert, og reiste ut med hver 
sin rakett.

De seks Albertene fikk beroli
gende medisiner og ble plassert i be
holdere foran i rakettene. Der var de 
festet med sikkerhetsseler. Dessverre 
døde de fem første Albertene under-

„ Gå i bane

gårru^togrunt erS°m
' tebane he,et(ednp,anet
er fordi planetoT a °et
trekk^demTS tyWraft 

kan v*re naturligeJsoSate"itter

et r°rnfartøy)

Mikro-
gravitasjon:
Nesten-vektløshet,
slik man opplever i 

romfartøy i bane rundt 
Jorden.L

veis, på grunn av forskjellige feil i 
romfartøyene. Den sjette Alberten 
dro ut sammen med 11 mus. Han 
overlevde selve turen, men døde 
to timer etter at han kom tilbake til 
jorda. Da var han overopphetet og 
hadde flere forskjellige skader.

Menneskenes mål med Albert- 
reisene var blant annet å finne ut 
mer om hvordan g-kraft og mikro- 
gravitasjon virker på en levende 
kropp. Det var nyttig kunnskap, men 
hvis dyrene kunne valgt selv, ville 
de nok ikke blitt med i denne typen 
dyreforsøk.

Laikas reise
Samtidig som amerikanerne sendte ut 
aper, sendte russerne ut hunder. En 
romfarer-hund måtte være rolig og

snill, og lett å lære opp.
Laika var en hund som passet 

perfekt. Hun ble sendt ut i romfar- 
tøyet Sputnik 2 helt alene i 1957. Far
tøyet skulle gå i bane rundt jorda, 
noe ingen levende vesener hadde 
vært med på før.

Det gikk ikke så bra. Laika døde 
etter noen timers reise, av stress og 
sterk varme. Forskeren som trente 
henne opp, fortalte senere at han 
angret veldig på at han hadde sendt 
Laika av gårde. Men både han og de 
andre romforskerne visste faktisk at 
hunden ville dø på reisen. Det fantes 
nemlig ikke noen teknologi for å 
bringe et romfartøy ut av kretsløpet 
og trygt tilbake til landjorda.

Etter å ha gått i bane rundt jorda 
2570 ganger brant Sputnik 2 opp.

10 NYSGJERRIGPER 3/2019 •



Streika og Belka
Russerne sendte opp mange hunder 
som astronauter i løpet av 1950- og 
1960-tallet. Alle var opprinnelig 
løshunder fra gata. Disse hundene 
var mest robuste, mente forskerne. 
Hundene ble lært opp til å stå stille 
lenge, oppholde seg i bittesmå rom 
og ha på seg romdrakter.

To hunder som var så heldige å 
overleve strabasene, var Streika og 
Belka. De reiste ut tre år etter Laika, 
i 1960, med romskipet Sputnik 5. 
Også denne gangen var målet at 
romskipet skulle gå i bane rundt 
jorden. Men nå visste ingeniørene 
hvordan de skulle bringe romskipet 
trygt tilbake.

Med på ferden var også en 
kanin, to rotter, 40 mus og en god

del fluer. Hele 17 runder rundt 
jordkloden fikk dyreflokken med 
seg. Dette gikk i full fart, og før det 
var gått et døgn, landet romskipet 
på jorden igjen. Da var alle passa
sjerene i fin form. Streika fikk senere 
seks valper med en hannhund på 
treningsbasen. Etterkommere av 
Streika lever den dag i dag.

Som de berømthetene de var, 
ble både Streika og Belka stoppet ut 
etter sin død. De kan fortsett sees på 
kosmonautmuseet i Moskva, sam
men med en modell av Sputnik 5.

Katt i bane
Frankrike spesialiserte seg i å sende 
katter ut på langtur. Felicette ble 
den første katten i bane rundt jorda 
i 1963. Hun kom levende tilbake, i et 
liten fallskjerm som løste seg ut fra 
romskipet.

Fra sovjetiske og amerikanske 
baser reiste en hel hær av ham
stere, kaniner, mus, frosker, fisker, 
krypdyr, insekter, mikroorganismer 
og maneter ut. På denne måten 
lærte menneskene mer og mer om 
hvordan forholdene i verdensrom
met påvirker kropper.

11968 sendte Sovjetunionen ut 
romskipet Zond 5 med to skilpadder 
om bord. Skilpaddene sirklet rundt 
månen, men landet ikke der. Etter 
fem dager kom de tilbake til jorda.
Da var de 10 prosent lettere og vel
dig sultne. •

Dyreforsøk brukes for å teste ut;

Jnatvarer> medisiner og ko< 
tikk til hvordan romreiser påvirke
levende kropper. I Norge er det |<
br f°rSkere må følge hvis d<
bruke dyr i forskning, og det er ikl

ing. Det er mye uenighet ogdiskL 
'.°™ mennesker har rett til å

bruke dyr i forsøk.
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og Mike

1951
Mange hvite musW
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Bananfluer
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