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Årets julklapp 2011 är den färdigpackade matkassen. För dig som älskar tekniska 

prylar har Ingenjörsamfundet satt ihop en mycket läckrare önskelista. Önska dig bara 

hårda paket i jul.  

Det lackar mot jul och de flesta av oss funderar över vad vi ska önska oss i julklapp. Ska det 

vara något praktiskt och funktionellt, något lyxigt och överdådigt eller något totalt 

överraskande? 

   Handelns utredningsinstitut utser varje år Årets julklapp och i år är det den färdigpackade 

matkassen. Kanske inte så coolt. Förra årets julklapp var betydligt roligare. Då var det 

surfplattan som tog hem utmärkelsen. För dig som älskar tekniska prylar har 

Ingenjörsamfundet hjälpt till. Du får tips på tio hårda paket i alla prislägen som kommer att 

kittla din tekniska eller kreativa nerv. God Jul! 

 

1. 3D-dator 



Nu finns datorer med autostereoskopisk 3D, det vill säga du behöver inte använda 3D-

glasögon för att få en tredimensionell bild på skärmen. Toshiba var de första som lanserade en 

dator med 3D-skärm, Toshiba Qosmio F750 cirka 14 000 kronor. Asus släpper nu i december 

också en 3D-dator i Singapore Asus G53SX 3D för cirka 1 500 dollar. 

 

2. Spionpenna 

Avslöja skojare eller lögnhalsar med en snygg penna nedstucken i bröstfickan. Med 

spionpennan kan du smygfilma och med USB-kabel ladda ner filmen till din dator. Vad du 

gör med den sedan är upp till dig. Är du en Janne Josefsson eller en James Bond? Finns för 

knappt 500-lappen i butik eller  på coolstuff.se. 

 

3. Prenumeration på Ny Teknik 

Ny Teknik rapporterar varje vecka om den tekniska utvecklingen. Du får de senaste 

nyheterna, produkterna, trenderna och innovationerna hem i brevlådan. Ingenjörsamfundet 

startade tidningen för mer än 40 år sedan och är stolta över att kunna erbjuda medlemmar hela 

79 procents rabatt. 

http://coolstuff.se/


 

4. 3D-skrivare för hemmet 

Skrivare som skriver ut fysiska produkter har varit så dyra och komplicerade att bara 

designers och konstruktörer har använt dem. På designhögskolan vid Umeå universitet gick 

Artur Tchoukanov. Han utvecklade under studietiden en 3D-skrivare ämnad för 10-

åringar. Han skriver så här om vuxna ” Sure adults are older and can do lots of different things 

such as drive a car and use a drill. But, adults aren’t really good at imagining things. They’re 

afraid. Afraid of failing, afraid of not making the perfect thing. They see the world as it is, not 

as it could be. They see what can’t be done, not what could become. Kids are not afraid.” 

Beställ en Origo under förevändning att det är till din 10-åring, cirka 10 000 kronor, snart klar 

för försäljning. 

 

5. Bagagevåg i fickformat 

Reser du i tjänsten eller åker på semester med lågprisflyg där ditt bagage vägs på 

milligrammet? Då är en liten smidig våg med hög precision perfekt. Du hänger bagaget i 

kroken och väger väskan. Vågen klarar att väga bagage upp till 44 kg. Från 120 kronor, t 

ex coolstuff.se 

http://coolstuff.se/


 

6. Rymddräkt från Nasa 

Den ultimata kostymen för festen är en rymddräkt från Nasa. Shuttle Launch Experience 

Flight Suit, I orange färg. Säljs i butiken på Kennedy Space Center. Om du inte tänkt åka till 

Florida för att julshoppa kan du surfa in på thespaceshop.com. Cirkapris 100 dollar + ev frakt. 

 

7. Boken ”De ickesynliga” 

Två av Sveriges mer kända kreativa profiler är tvillingarna Härén. De har skrivit boken 

"Idébok" som kommit ut på mer än ett dussin språk, senast på farsi. I år har Fredrik Härén 

även gett ut sin första skönlitterära bok ”De ickesynliga” på eget 

förlag, www.deickesynliga.com, och i bokhandeln via Sveriges största förlag. Alexander Bard 

och Andreas Öhrn i Gravitonas har gjort ledmotivet ”Lucky Star” till boken. Cirka 170 kronor 

+ frakt, beställ direkt från författaren. 

http://thespaceshop.com/
http://www.deickesynliga.com/


 

8. Fisköga till kameran 

Ett riktigt vidvinkelobjektiv till din systemkamera. Fiskögat ger 180 graders bildvinkel. En av 

tillverkarna är Samyang med Focus Nordic som svensk agentur. Objektivet kostar cirka 3 500 

kronor. 

 

9. CAD-program 

Mjukvaruingenjören Jayesh Sahi från Mumbai i Indien har skrivit CAD-programmet 3DTin i 

öppen källkod. Du kör programmet online från www.3dtin.com och behöver inte installera 

något på din dator. Använd webbläsaren Google Crome eller Mozilla Firefox med WebGL-

support. Öppen källkod = alla kan hjälpa till att utveckla koden. Kostnad 0 kronor, bara ditt 

bidrag till att förbättra programmet. 

http://www.3dtin.com/


 

10. Trådlösa högtalare 

Högtalare utan sladdar som begränsar och krånglar är vårt sista julklappstips. Den kräsne 

musikälskaren kräver tunga basgångar, spröda diskanter och ett bra mellanregister. Här 

kommer tre förslag på trådlösa högtalare med hög ljudkvalitet. Bowers & Wilkins Zeppelin 

Air cirka 5 400 kronor, NAD Visio 1 för cirka 5 000 kronor och Bose Soundlink för cirka 

3 000 kronor. 

   För dig som inte firar jul med julklappar har vi ett helt annat tips. Julen är en utmärkt helg 

att ta igen alla de där missade filmerna. Försök slå de regerande skandinaviska mästarna i 

filmtittande Team Växjö. De vann mästerskapet i november i år där 325 lag deltog från 

Sverige, Norge och Finland. Team Växjö tittade på film i ett sträck i 80 timmar och 55 

minuter. Det är mer än tre dygn. God Jul och sedan god natt. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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