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När Frallan inte ville gapa 
En mörk och mysig höstkväll skulle Fritz och 
Frida gå på bio. Under tiden skulle deras fem 
kattungar vara barnvakt åt varandra, men mest 
skulle de vakta lilla Frallan. 

– Kom ihåg att borsta tänderna, ropade Fritz 
medan han rättade till mössan framför spegeln. 

– Senast klockan åtta måste ni hoppa i säng, 
förmanade Frida. 

– Och glöm inte att släcka lampan innan ni somnar, 
hojtade Fritz genom glipan innan dörren gick igen. 

När föräldrarna äntligen hade gått knöt Fridolfina en halsduk 
runt halsen. Den liknade den som Frida brukade ha på sig.  

– Senast klockan åtta måste ni hoppa i era sängar, härmades 
Fridolfina. Och glöm inte att borsta svansarna ordentligt! 

Och att tända lampan innan ni somnar! 
De andra ungarna fnissade åt Fridolfinas lilla 

teater. Fridolf skrattade så mycket att han ramlade 
omkull! 
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När de hade lugnat ner sig satte de sig i soffan. Det hade blivit 
dags för högläsning. Fridolf valde en saga om en katt som gick 
vilse i en mörk skog. Hans syskon satt tysta i soffan och tyckte att 
berättelsen var mycket spännande.

– Snipp, snapp, snut, så var sagan slut! sa Fridolf och smällde 
igen boken. Dags för tandborsten! Alle katt till badrummet!

Strax därpå stod ungarna på rad framför handfatet, redo för 
tandborstning. Frallan var liten och behövde få hjälp.

Fridolf tryckte ut en liten klick fluortandkräm på den minsta 
borsten och höll den framför Frallans nos. 

– Gapa nu, Frallan! 
Frallan höll munnen stängd. Han ville inte alls borsta tänderna. 
– Gapa, Frallan, sa Fridolfina. 
Men Frallan bara skakade på huvudet och knep ihop munnen 

ännu hårdare. 
– Ni kanske kan kittla honom under hakan, föreslog Friskus. 

Eller pipa honom i magen?
Nej, det var visst inte heller någon bra idé. När Fridolf kittlade 

Frallan rullade han bara ihop sig till en liten boll på golvet. 
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– Titta här då, Frallan, försökte Fridolfina igen. Jag håller 
tandborsten med svansen! Det blir väl roligt! Gapa nu!

Men hur mycket syskonen än skojade och busade så ville inte 
Frallan öppna munnen. Till slut tappade Fridolfina tålamodet.

– Frallan, sa hon bestämt. Nu måste du borsta tänderna. Vet 
du inte vad som händer annars? Du kan få hål i tänderna, och 
det kan faktiskt göra ont!

Men Frallan var ju liten. Han kunde inte förstå varför det här 
med tandborstning var så viktigt. Därför satt han kvar på golvet 
med munnen stängd och tassarna i kors. 

– Nu vet jag! ropade Fridolf. Vi sjunger tandborstsången, den 
som Gullan lärde oss på kattis! Det blir väl kul, Frallan?

Ja, det var en bra idé! Äntligen nickade Frallan och kröp upp i 
Fridolfinas knä. 

– Vi börjar uppe till vänster, sa Fridolf. Och så fort han 
började sjunga öppnade Frallan sin lilla mun så att Fridolfina 
kunde komma åt med borsten. 



När Fridolf hade sjungit alla fyra verserna var 
de färdiga. Då hade de borstat i två minuter – 
uppe och nere och till höger och vänster.

– Hög tass, Frallan! ropade Fridolf. 
Frallan spottade i handfatet, sedan smällde han 

Fridolfs framsträckta tass:
Smack!
– Och nu ska vi krypa till sängs, sa Fridolf.
– Nej, titta på teve, sa Frallan. 
Fridolf och Fridolfina såg på varandra. Det var ju egentligen dags 

att sova. Men de hade ju varit så duktiga med tandborstningen … 
– Vi tittar en liten stund, bestämde Fridolfina. Bara lite. Sedan 

går vi och lägger oss. 
Ett par timmar senare när Fritz och Frida kom hem efter bion 

sov de fem kattungarna sött i soffan framför teven. Men de hade i 
alla fall rena tänder!



Borsta tänderna-sången

Gapa som ett lodjur, 
borsten hälsar på

gnugga upp till vänster,  
in i minsta vrå städa alla sidor, 

varje liten plätt

borsta runt där framme, 
det fixar du ju lätt! 

Gapa som en tiger, 
borsten hälsar på

gnugga ner till vänster, 
in i minsta vrå

städa alla sidor, 
varje liten plätt

borsta runt där framme, 
det fixar du ju lätt! 

Titta på videon 
och sjung med!



Gapa som en puma, 
borsten hälsar på

gnugga upp till höger,  
in i minsta vrå städa alla sidor, 

varje liten plätt

gnugga ner till höger,  
in i minsta vrå

Gapa som ett lejon, 
borsten hälsar på

borsta runt där framme, 
det fixar du ju lätt!

städa alla sidor, 
varje liten plätt

borsta runt där framme, 
det fixade vi lätt! 



Måns går till tandläkaren
En tidig vårdag skulle Gullan lära sina vänner att spela boule. De 
hade stämt träff på den stora grusplanen bakom Kattedralskolan.

– Vad är egentligen boule? frågade Maja. 
– Det är kinesiska och betyder Måns är bäst, svarade Måns. 

Han stod bredvid Maja och tuggade på en seg råtta.
– Nej, nej. Gullan skrattade och skakade på huvudet. Ordet 

kommer från Frankrike och betyder klot. När man spelar boule 
kastar alla varsitt klot och den som kommer närmast målklotet 
vinner. Men vi väntar väl på Pelle innan vi börjar?

– Pelle dröjer nog en stund, sa Maja. Han skulle till 
tandläkaren. 

– Ha! Dit behöver jag aldrig gå, sa Måns. Mina tänder är 
starkast i världen! Jag behöver inte ens borsta dem!

– Jaså, det säger du, sa Gullan och himlade med ögonen.  
Okej, då sätter vi igång matchen. 



Alla katterna ställde upp sig med sina klot bakom 
ett streck som Gullan hade ritat i gruset. Men precis 
när matchen skulle starta dök Pelle upp. 

– Hej allihop, ropade han och vinkade med 
tassen. Jag hade inga hål! Och titta vad jag fick av 
tandläkaren!

Pelle visade upp ett stort klistermärke. Det var 
blankt och glittrigt och föreställde en stjärna. 

Måns sög på en godisråtta och blängde avundsjukt 
på stjärnan. Vad orättvist att Pelle hade ett så fint 

klistermärke …
– Ja, ja, jag går väl till tandläkaren då, eftersom ni tjatar,  

sa Måns. Även om jag så klart inte har några hål. 
Måns räckte sitt klot till Pelle och försvann iväg över 

grusplanen.
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När Måns klev in hos tandläkaren hade han tur – inga katter stod 
i kö och han fick komma direkt in till undersökningsrummet. 

– Välkommen, sa tandläkaren. Hur kan jag hjälpa dig? 
Måns svalde en råttsvans innan han svarade:
– Jag behöver ett klistermärke, sa han. Helst en stjärna med 

glitter. 
Tandläkaren pekade på en konstig stol mitt i rummet. 
– Det ska vi kunna ordna, sa hon. Jag ska bara undersöka dina 

tänder först. Och när vi är klara, då får du ett klistermärke! 
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Motvilligt satte sig Måns i stolen. Tandläkaren tryckte med 
tassen på en pedal vid golvet. Genast åkte stolen uppåt medan 
ryggstödet fälldes bakåt. Sedan visade hon Måns en liten spegel 
som satt fast på en pinne.  

– Den här sticker jag in i din mun för att se dina tänder bättre. 
Går det bra?

Måns nickade. 
– Fint, sa tandläkaren. Då vill jag att du gapar stort. 
Tandläkaren tittade i spegeln och krafsade med en liten 

metallpinne i Måns tänder. Efter en stund var det färdigt och 
Måns kunde stänga munnen. 

– Jag har hittat ett litet hål, sa tandläkaren. Brukar du ofta äta 
godis när det inte är lördag? 

Måns skakade på huvudet och gömde sin godispåse bakom 
ryggen. 

– Man ska ju bara äta godis en dag i veckan, fortsatte 
tandläkaren. Men det var bra att du kom hit innan hålet hade 
hunnit bli för stort. Om du gapar igen så ska jag laga tanden.  
Det tar bara några minuter.



Medan Måns gapade tog tandläkaren fram en liten borr. Måns 
tyckte att den lät som en surrande mygga. 

– Nu ska jag borra bort delen av tanden som är skadad, 
förklarade tandläkaren. Sedan fyller jag igen hålet med ett slags 
plast. När plasten har stelnat blir den nästan lika hård som tanden. 

Måns fortsatte att gapa stort och efter en kort stund var 
tandläkaren färdig. 

– Varsågod, då var vi klara för idag, sa tandläkaren. 
Hon tryckte på pedalen igen så att stolen rätade upp sig, sedan 

hämtade hon en låda som var full av klistermärken. Måns valde 
det största – en grön stjärna med guldkant.  

– Kommer du ihåg att borsta tänderna nu, Måns? sa 
tandläkaren. Varje dag – morgon och kväll. 

– Och godis bara på lördagar, suckade Måns. 
– Men då blir det extra gott, sa tandläkaren, när du har fått 

vänta och längta! 
Måns fick sitt stjärnklistermärke till slut. Och nu hade han 

dessutom hela tänder. Alldeles på riktigt!
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FAKTA OM
TANDHÄLSA

Drick vanligt vatten om 
du är törstig – inte juice, 

läsk eller mjölk.

Godis är gott, men det  
är inte bra för tänderna.  

Spara det till en dag i veckan!

Efter maten behöver tänderna 
vila. Därför är det viktigt att du 
inte äter hela tiden. Låt det gå 

minst två timmar. 



18

I tandkrämen ska  
det finnas fluor som gör 

dina tänder starka!  
Borsta tänderna två 
gånger om dagen, 
morgon och kväll.

Använd en mjuk borste som känns skön
 i munnen och är snäll mot tandköttet.
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Tänderna mår bra av 
tandkräm. Tandkrämsklicken 
ska vara ungefär lika stor 

som din lillfingernagel. 

Borsta extra noga på 
tänderna som sitter 
längst bak i munnen.  

Där kan det lätt fastna 
matrester. 

Kom håg att alla tänder 
ska borstas på alla sidor. 
Stora katter ska hjälpa 
små katter att borsta!



Pelle och tandfen 
Birgitta och Olle, ja så heter barnen i familjen där Pelle Svanslös 
bor. De tycker båda mycket om sin lilla katt, och Pelle tycker lika 
mycket om Birgitta och Olle. 

Just den här dagen hade ett stort ruskväder dragit in över 
Uppsala. Och eftersom katter inte gillar att bli blöta låg Pelle 
på en kudde framför brasan och väntade på att regnet skulle 
dra förbi. Även Birgitta och Olle hade valt att stanna inne. De 
spelade Fia med knuff borta i soffan medan de tunga dropparna 
slog mot fönstret. 

– Titta Birgitta, sa Olle och gapade stort. Jag har en lös tand! 
Pelle ryckte till framför brasan och sträckte nyfiket på halsen. 
– Går det inte att dra ut den? sa Birgitta
Olle kände på tanden och skakade på huvudet. 
– Jag vill inte, sa han. Det kanske gör ont. 
– Äh, sa Birgitta. Jag hade en tand som var så där lös en gång, 

och det var enkelt att rycka ut den. Får jag prova? Det växer ju 
fram en ny tand sedan!




