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Långt upp i Norrland
Irén Edgren

Det är hemligt
Tomteassistent 

Finland, det vet väl alla?
Fredrik Duvek

Nordpolen
Pawel och William 
Wiberg

Norra Finland, det säger 
de på TV.
Lennart Hellfärdsson

Var tror du att 
tomten bor?

5 5 
svarsvarDet är många barn som 

är nyfikna på den skäg-
gige mannen med röda 
kläder som dyker upp 
varje julafton. Vi tog 
med oss några av deras 
frågor när vi skulle 
träffa Tomten.

Vi slår oss ned på den hem-
liga platsen där vi ska träffa 
Tomten. Efter en stund ser 
vi någonting som rör sig på 
himmelen. Det kommer när-
mare och närmare och innan 
vi hinner säga ”Det är han!”, 
har Tomtens renar, med 
Rudolf i spetsen sladdat in 
framför oss. Han är mycket 
stressad så här i december, så 
vi skyndar oss att ge honom 
barnens frågor. 

Hur mår Tomten? 
Lucas, 5 år.

   – Jag har lite ont i magen 
faktiskt. Det är så mycket att 
göra så här års. När man är 
stressad är det lätt att man 
slänger i sig en korv till 
middag fast man vet att det 
straffar sig i längden. Men 
annars mår jag bra, hur mår 
du själv Lucas?

Har Tomten några 
robothundar kvar? Jag vill 
ha en. Tindra, 5 år.

– Robothundarna har varit 
väldigt populära i år. Jag ska 
kika på lagret sen, men det är 

väl roligare att inte att 
veta? Överraskningar 
är alltid trevliga tycker 
jag. Julen handlar ju om 
kärlek och omtanke, och 
vad kan vara roligare än 
att överraska någon man 
tycker mycket om?

Hur kan renarna 
flyga? Caroline, 6 år.

– Mina renar vet inte 
att de egentligen inte 
kan flyga så de gör det 
ändå. Där är det fina 
med magi, allt är möjligt 
bara man tror på det. 

Hur mår renarna? 
Tindra, 5 år.

– Rudolf har dragit på 
sig en rejäl förkylning 
så hans mule är ännu 
rödare än vanligt. Men 
han kämpar på som van-
ligt. De andra renarna 
mår bra.

Har Tomten såna 
svärd man trycker på 
så det låter och lyser? 
Joel, 5 år.

  – Nej själv har jag 
inget sådant svärd, men 
några av nissarna brukar 
leka med dem innan 
de lägger ner dem i paket. 
Önskar du dig ett svärd Joel? 
Då gäller det att du är extra 
snäll mot alla du träffar på. 

Varför är du så tjock? 
Rasmus, 4 år.

– Ho ho ho! Det är nog 
för att Tomtemor lagar så 
god mat om man får lov att 
skylla ifrån sig lite. Jag äter 
helt enkelt för mycket och 
rör mig för lite. Det kanske 

skulle vara bra att låta renarna 
vila och ta en promenad, eller 
vad säger du Rasmus?

   Vi tackar Tomten för att 
han tog sig tid att svara på 
barnens frågor. Han sätter 

sig i släden och till ljudet av 
renarnas bjällror lyfter han 
från marken och försvinner 
upp mot himmelen. 
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Tomten talar ut:

” Det blir en hel del korv till middag”

Det blev en vaken 
gosse som röstades 
fram till årets stjärn-
gosse av aleborna. Pro-
jektledaren för Vakna!, 
Thomas Berggren fick 
ta emot den äro- och 
godisfyllda struten.

I sin barndom var Thomas 
allt som oftast tomtenisse i 
luciatågen. När han nu får 

posera i sin alldeles egna 
strut inser han att det var ett 
misstag att inte klä ut sig till 
stjärngosse när han var liten. 
Han skuttar omkring med 
struten på sned och ser väl-
digt stolt ut.

– Det är en gammal dröm 
som går i uppfyllelse, skrat-
tar han.

 För att ta reda på om 
snyggast i strut också är en 
dumstrut valde vi att ställa en 
rad högaktuella samhällsfrå-
gor blandat med lite mindre 
aktuella funderingar från vår 
sida.

Vad gör du för att minska 
växthuseffekten?

 – Jag kramas mycket, det 
tror jag är bra. Dessutom 
källsorterar jag.

Vem vill du se som jul-
värd?

– Börje Salming. Han 

var en stor förebild för mig 
när jag var liten. Jag tror att 
han har mycket intressant att 
berätta.

Vad har du att säga om 
finanskrisen?

– Det känns som att van-
liga människor är små brickor 
i ett spel. Om någon av stor-
pamparna säger att det är 
kris så sparkar stora företag 
tusentals av sina anställda. 
Det drabbar de som verkli-
gen kämpar och sliter för att 
få det att gå ihop, medan de 
som bestämmer har 125 mil-
joner i fallskärm. Det känns 
som att de lurar och utnyttjar 
väldigt många.

Gråter du av disneyfil-
mer?

– Det vill jag inte påstå att 
jag gör. Det är snarare så att 
jag brukar somna. Visst, vissa 
klassiker är mysiga, men jag 

förstår inte riktigt grejen 
med de nya filmerna. 

Vilka tar du inte med dig 
till ett badhus?

– Det får jag nog funderar 
lite på. Eller jo, gaisare skulle 
jag inte ta med mig. Det 
skulle inte kännas rätt.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Detta låter lite klischigt 
men jag önskar att samhäl-
let kunde bli lite mänskligare 
och lite goare. För egen del 
tycker jag inte att julklappar 
är så viktigt. Det goa med 
julen är att få vara ledig och 
umgås med de man tycker är 
goa. 

Ska du lussa i år?
– Ja, jag ska ut på en egen 

turné nu. All bokning sker 
via min manager. 

Vem vill du skicka ut 
rymden för att aldrig 
komma tillbaka?

– George Bush! Honom 
skulle jag vilja bli av med, och 
han får gärna ta sin närmsta 
rådgivare med sig. Världen 
skulle klara sig utan honom.  

 Med strut i hand och sol-
sken i blick ger han oss en 
sista kram och går ut genom 
dörren för att fortsatta 
kämpa mot droger och rädda 
världen.
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ALE STJÄRNGOSSE

Namn: Thomas Berggren
Ålder: Nyss fyllda 27.
Bor: Kungälv
Yrke: Projektledare för Vakna!
Familj: Två barn och en kanin.
Aktuell som: Ale stjärngosse 
2008.
Motto: Ge inte upp, livet är inget 
för nybörjare. Kämpa på!

Sanna Janhäll
Bästa julklapp: Sex and the city-box

Petra Niklasson
Bästa julgodis: Vanlig knäck.

Magnus Johansson
Bästa jullåt: Tomten kommer på en 
vit HD.

Tre tipsTre tips

Thomas Berggren är snyggast i strutyggast i strut
” Det är en dröm som går i uppfyllelse ”

Thomas Berggren, en vaken stjärngosse håller stolt upp Thomas Berggren, en vaken stjärngosse håller stolt upp 
sitt pris.sitt pris.


