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Hej Hanna!

Mums!

Klimatsmarta
chokladbollar?
JA, DET GÅR!
Alice,
11 år,
hjälper
flyktingar

Hanna ferm:

Så får du

VECKOPENG!
(förhandla som ett proffs)

”NU ÄR JAG INTE
NERVÖS LÄNGRE”

VÄRDE -
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ll

GISSA!

Vad är dyrast?

Det finns ingen hejd på vilka otroliga bostäder man kan köpa.
Vilken är dyrast, tror du?
Svaret hittar du på sidan 22.

LITEN LYA
MED STOR UTSIKT…

I Göteborg säljs just nu lägenheter
i Karlatornet som kommer att ha hela
73 våningar. Till exempel kan man köpa en
liten etta på 63:e våningen. Men man
måste vänta med inflytt i två år tills
huset är klart.

…ELLER EN KYRKA (!)

Det finns massa gamla spännande
byggnader till salu, som slott, före detta
tågstationer – och kyrkor! Det här fina
kapellet på Gotland från 1920 har
en stor kyrksal och en prästbostad
med två små rum och kök.
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Väl ommen

LÄRARE, SE HIT!

Du vet väl att det finns
en lärarhandledning till
varje nummer av Lyckoslanten? Den levereras till
alla mellanstadieskolor
och finns även på
lyckoslanten.se.

TILL LYCKOSLANTEN!

Man mår bra av att hjälpa!
I ÅRETS FÖRSTA NUMMER av Lyckoslanten kan du bland annat läsa om
11-åriga Alice, som ägnar en stor del
av sin fritid åt att samla ihop pengar
och kläder åt flyktingar.
Jag blir alldeles varm när jag läser
om Alice och tror vi alla behöver bli
lite snällare och mer hjälpsamma
mot andra. Dels blir världen bättre,
dels mår man själv bättre när man
bryr sig om andra.

Själv har jag därför börjat vara
med och dela ut mat på nätterna
till hemlösa i Stockholm en gång
i månaden. Det är tufft att se hur
svårt folk har det, men det känns
ändå bra att hjälpa till. Hur kan du
bli snällare under 2020?

ARTURO ARQUES

.

LIAM

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

Möt Lyckoslantens nya knattereportrar
MOA SJÖGREN, 11 ÅR
Berätta om din skola!
– Jag går på en internationell
skola där man läser engelska och
kinesiska redan från förskoleklass.
Mest tycker jag om SO, det är intressant att lära sig om samhället.
Har du veckopeng?
– Ja, jag får veckopeng, fast det
är inte så viktigt för mig. Jag sparar
pengarna eller köper mellis.

Postern

Mulan har premiär 25 mars.
Inspelningarna blev 9 år för-
senade och det är en av de
dyraste filmer som gjorts.
l Mulan finns även som tecknad.
l
l
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LIAM HENRIKSEN HOPPERS, 10 ÅR
Berätta om din skola!
– Jag går Internationella engelska skolan och gillar matte, musik
och bild. Men just nu gillar jag inte
skolan så mycket. Jag får ont 
i huvudet av att vara där.
Har du veckopeng?
– Jag har månadspeng, och
sparar det mesta jag får eftersom jag
vill köpa en dator.
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HANNA FE

RM

”JAG VAR
SÅÅÅ NERVÖS!”

Hon blev känd via Idol redan som 16-åring, men då hade
Hanna Ferm satsat på musiken i flera år och var absolut redo.
Däremot har det varit lite svårt att fokusera på skolan efteråt.
TEXT T E R R I H E R R E R A FOTO MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

DU KÄN NER

nog igen
Hanna
Ferm från Idol, där hon kom tvåa
2017 efter den jämnaste finalen i
historien. Eller från Mello. Eller
kanske till och med från Talang,
där hon som 13-åring gick till
semifinal. Kort sagt, Hanna har
synts – och framför allt hörts
– i flera av våra mest populära
tv-program. Och det är kanske
inte så konstigt med tanke på att
hon började stå på scenen redan
som nioåring.
– Så länge jag kan minnas har
jag stått framför spegeln med en
mikrofon, berättar Hanna.
Hon började tävla i olika
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talangtävlingar och det gick allt
bättre. Men ungefär när hon var
12-13 år hade hon ett par tuffa år,
bland annat slog nervositeten till.
– Plötsligt kunde jag inte sova
natten innan en tävling eller äta
frukost om jag skulle uppträda.
Under den här perioden var
Hanna med i Talang. Mellan
första audition-tillfället och
semifinalen hade hon vuxit både
i kropp och knopp och hade svårt
att stå för sitt framträdande när
det väl sändes.
– Jag skämdes och berättade
inte för någon att jag skulle vara
med i tv. Fortfarande har jag
problem att se det klippet.

Samtidigt var det kämpigt
med kompisarna i skolan. Efter
att ha gått på en liten skola och
i en klass där alla var kompisar
så flyttade klassen till en större
skola i sexan. Långsamt blev
Hanna utfryst. Även hennes bästis övergav henne och började
hänga med en ”coolare” tjej.
– JAG TRODDE ATT DET var
mitt fel och på rasterna brukade
jag gömma mig på toaletten för
att jag inte hade någon att vara
med. Jag grät varje dag. Nu inser
jag att jag var deprimerad under
säkert ett och ett halvt år.
En dag tog Hanna mod till sig
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HANNAS 3 TIPS FÖR
ATT TACKLA NERVOSITET
FÖRBERED DIG SÅ GOTT DU KAN.

Hanna beskriver
sig som glad, snäll
och generös.

Då behöver du inte stressa upp dig över hur
du ska stå och var du ska titta.

TÄNK PÅ VARFÖR DU GÖR DET. Jag brukar
påminna mig om att jag utsätter mig för att

stå på scen för att jag älskar det.
och gick fram till två
tjejer på skolgården som
GÅ PÅ TOA INNAN. Det låter knäppt,
men det brukar kännas bättre efteråt.
också var utstötta.
Och så kan man fokusera
– Den dagen bytte vi bara
och samla ihop
några ord, men successivt blev
sig där inne.
vi kompisar och de är fortfarande
mina bästa vänner. Mitt råd till
alla som är utanför är att man ska
och höll på att bilda en tjejgrupp.
våga prata med andra jämnåriga
Så när Idol-teamet hörde av sig
och att försöka hitta en vuxen som och uppmanade henne att söka
lyssnar.
så tvekade hon. Hon hade ju
Allt vände och åttan och nian
andra projekt på gång.
blev en fantastiskt bra period
– När jag väl sökte var jag
för Hanna – och hon försonades
långt ifrån säker på att komma
även med sin gamla bästis. Sammed. Jag minns hur jag skakade
tidigt fick hon chansen att spela
framför juryn – som inte var
in en egen skiva, spelade i revyer särskilt snälla mot mig. När jag

fick min guldbiljett kände
jag mig därför både glad och
värdelös.
TROTS DET, och att hon kämpade med nervositeten under
hela säsongen, beskriver Hanna
Idol som det bästa hon har gjort.
Fortfarande umgås hon med folk
ur tv-teamet och andra deltagare, speciellt 2017 års vinnare
Chris Kläfford.
– Chris är en av mina närmaste vänner. Många blir
knäckta av Idol, men jag var så
redo och tyckte det var skönt att
leva i den där bubblan och hålla

Hannas tidslinje
Föds i oktober år
2000. ”De har
berättat
att jag hade
navelsträngen
runt
halsen.”

0 år
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Står på
scenen för
första gången.
”Jag uppträdde på
en avslutningsshow
och älskade det!"

9 år

”6:an var
faktiskt
mitt sämsta
år någonsin.
Tur att
jag hade
musiken!”

12 år
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VI MÖTER: HANNA FERM

"Det viktigaste för mig är att känna
mig nöjd med mitt framträdande."
De sista åren på gymnasiet
har Hanna varvat studier med
shower, inspelningar och Mello,
så det har inte varit helt lätt att
hänga med i skolan. Därför var
det skönt att ta studenten
i våras.

på med musik tillsammans med
så fina personer.
Däremot tyckte Hanna Ferm
att det var motigt att lämna
Idol-bubblan och komma tillbaka till vardagen i skolan.
– Jag hade vant mig vid ett
superhögt tempo i kreativa miljöer och hade svårt att fokusera
på att plugga ekonomi. Mina nära
vänner betedde sig som vanligt,
men annars verkade det som att
en del ville trycka till mig, och
visa att jag inte skulle tro att jag
var någon. Tidigare hade jag varit
aktiv i elevkåren och sjungit på
julavslutningen, men efter Idol
började jag tona ner mig själv för
att inte provocera andra.

Deltar i
Talang.
”Det bidrog
inget till
min karriär,
men jag gick
starkare ur
upplevelsen.”

13 år
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OM MAN GOOGLAR Hanna
Ferm så dyker det direkt upp
romansrykten med olika killar.
Ena dagen paras hon ihop med
Bragi från Idol, en annan med
duettkompisen Liamoo och nästa
dag ryktas det att hon dejtar Benjamin Ingrosso…
– ...och ungefär alla andra.
I början kunde jag skratta åt det,
men nu börjar jag tröttna. Ingen
annan paras ihop med så många
killar och det vore kul om fokus
hamnade på något annat.
För henne själv är det inga
tvivel var fokus ska ligga: på
musiken. Som det alltid varit.
Och nu för tiden kan Hanna
tackla nervositeten. Visst är
det spänt med live-tv, men hon
har lärt sig hantera fjärilarna i
magen.
– Jag förbereder mig noga
och koncentrerar mig till hundra
procent ända tills jag går av scenen. Då rinner allt av mig.

Medverkar i Idol och blir
känd över en natt. ”Det
var roligt att hålla på med
musik tillsammans med så
fina personer.”

16 år

Spara
DÅ ÄR JAG

FÖRR VAR JAG ALLTID
väldigt sparsam. Jag
köpte sällan saker till mig själv
utan sparade min månadspeng
för att köpa julklappar och
presenter till andra.

S l ösa
DÅ ÄR JAG

SEDAN JAG BÖRJADE tjäna egna
pengar har jag varit jättemycket
Slösa. Jag har köpt scenkläder,
bjudit vänner på olika grejer och
unnat mig saker. Fast nu när jag
har skaffat en egen lägenhet
måste jag börja spara igen.

Många tippar att Hanna kommer att gå långt i Melodifestivalen, men hon har inga förväntningar på att vinna och påpekar
att det brukar gå sämre för tjejer
än killar i både Idol och Mello.
– Det viktigaste för mig är
att känna mig nöjd med mitt
framträdande. Men jag tror
absolut att en tjej kan vinna
allt i år!

.

Tar studenten
(när hon är
18,5 år), skaffar
lägenhet i
Stockholm och
deltar för andra
året i rad i
Melllo.

19 år
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VÄRLDENS

BÄSTA LOV!
Vissa har bara två skollov,
medan andra har många.

Vi frågade barn i fyra
länder hur deras ledigheter
ser ut.
TEXT A NNA - M A RI A STAW R E B E R G
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

LEXINGTON

ERIK, USA:

Vilka skollov har du?
– Vi har sommarlov,
vinterlov och påsklov,
och på hösten har
vi ett lov runt
Thanksgiving. Vi
har många helgdagar också.

Hur långa är
dina lov?

– Sommarlovet är nio veckor.
Vinterlovet är elva
dagar. Påsklovet är nio
dagar långt och lovet som vi
har vid Thanksgiving är lite
kortare än en vecka.

Vad brukar du göra på
dina skollov?

Vilka skollov har du?

Namn: Erik Ahlqvist.
Ålder: 12 år. Bor: I Lexington, USA. Familj: Mamma,

Hur långa är dina lov?

pappa och syster.
På fritiden: Klättrar,
gymmar med syster och
mamma, spelar fotboll och
bygger datorer.
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DORIS, GHANA:

– Då hänger jag med
mina vänner eller så reser vi
någonstans med familjen,
nu senast åkte vi skidor i
Aspen med mina kusiner.
Vi har även åkt till Bahamas
och till Mallorca.

– Vi har sommarlov och jullov.

Tycker du om att ha skollov?

– Ja, men jag har roligt i skolan
också. Där finns ett litet bibliotek där
jag kan sitta och läsa, och så har vi en
fin skolgård där vi kan leka. Eftersom
jag vill bli läkare är skolan viktig för mig.
– Jullovet är två veckor och tre dagar
långt. Sommarlovet, som vi har
i augusti, är en månad.

Vad brukar du göra på dina skollov?
– Då hälsar vi på släktingar som
bor ute på landsbygden. Jag brukar

också hjälpa
mamma att
laga mat,
städa och ta
hand om mina
syskon. Jag
gillar att läsa och
lära mig saker även
när jag är ledig.

Namn: Doris Abeimdegya. Ålder: 9 år.
Bor: I Accra, Ghana. Familj: Mamma,
pappa, bror och syster. På fritiden:
Är ambassadör för Project Nima. ”Det
innebär att jag går på möten en gång
i veckan och att vi jobbar för barns
rättigheter och mot trafficking. Jag har
vänner som har råkat illa ut och därför
gick jag med i Project Nima.”
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RÓGVI, FÄRÖARNA:
Vilka skollov har du?

– Jag har sommarlov, höstlov, jullov och
påsklov.

Tycker du om att ha skollov?

– Ja, det är jättekul. Särskilt på sommaren.

Hur långa är dina lov?

– Totalt 13 veckor: Sommarlovet är åtta
veckor, påsklovet och jullovet två veckor
vardera och höstlovet en vecka.

Vad brukar du göra på dina skollov?

FÄRÖARNA

– På sommarlovet är jag ute och leker
mycket och går på tur på fjället. Vi reser
också till Sverige och Danmark och hälsar

på släkten. Jag brukar åka på läger en
vecka, men eftersom jag är pollenallergisk
är det lite jobbigt. På jullovet är jag inne och
spelar dataspel med mina vänner.

Namn: Rógvi Petur Reynstind.
Ålder: 12 år. Bor: Sørvágur,
Färöarna. Familj: Mamma och bror, pappa och
syster bor två mil bort.
Har en katt som heter
Findus och tio höns.
På fritiden: Spelar
volleyboll och bordtennis.

SHANGHAI
ACCRA

JULIA, KINA:

– Sommarlovet är längst, två månader, eftersom det är för varmt att gå i
skolan då. Vinterlovet är en månad. De
traditionella loven är en dag vardera.

Vad brukar du göra på dina lov?

D

Mamma, pappa och en kattunge.
På fritiden: Gör läxorna, spelar
dataspel och läser med mamma.
”Jag tycker om att rita och
spela sitar, och så gillar jag
välskrivning.”

PÅ

– Jag brukar oftast göra en längre
resa med mina föräldrar. Vid vårfestivalen hälsar vi på äldre släktingar och

Namn: Julia Xu. Ålder: 10 år.
Bor: I Shanghai, Kina. Familj:

rs TI

– Ja.

Hur långa är dina lov?

rmo

Tycker du om att ha skollov?

äter stora middagar. På de andra
traditionella loven går
vi till kyrkogården, äter
dumplings och tittar på drak
båtar.

Mo

– Vi har sommarlov och vinterlov.
Vi har även nationella helgdagar vid
nyår, Labour Day, vårfestivalen och
drakbåtsfestivalen.
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Vilka skollov har du?
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JAG GJORDE

!

Alice Lindström
har startat flera
insamlingar och
hjälpt flyktingar på
plats i Grekland.
”Det bodde barnfamiljer på gatorna.
Då förstod jag hur
mycket nytta jag
kunde göra.”

”JAG SAMLADE IN
PENGAR TILL FLYKTING
Alice Lindström, 11 år, har lyckats samla ihop
tusentals kronor till flyktingar i Grekland.
Hon har till och med varit på plats själv.
– Det var lite läskigt, säger hon.
TEXT TINA HARR FOTO MONIKA MANOWSKA

NÄR

Alice Lindström i Götene
gick i trean fick hon en
ny kompis. Vännen hade flytt
med sin pappa från Syrien och
genom henne fick Alice reda på
att många barn lever i splittrade
familjer. Alice startade därför
en insamling på Röda korset och
fick ihop 4 000 kronor.
När resten av kompisens
familj fick komma till Sverige
så var de tvungna att betala för
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flygbiljetterna själva, men de
hade inte råd.
Alice började då, tillsammans
med sin mormor, göra pärlarmband och baka kakor, som de
sålde i kyrkan och på loppisar.
HON POSTADE ÄVEN inlägg på
Instagram och uppmanade folk
att swisha pengar. Pengarna gick
sedan till kompisens familjs flyg
biljetter.

– Jag tyckte att det var så
orättvist och ville hjälpa till,
säger Alice. Och det var
jättehäftigt när det kom in
så mycket pengar.
Men hon var inte
färdig, utan ville
fortsätta att hjälpa
människor som flytt
från kriget i Syrien.
Så förra året
när Alices mamma
bestämde sig för
att åka till GrekGÖTENE
land för att hjälpa
till, föreslog hon
att Alice skulle följa
med.
– Först hade vi
tänkt åka ut till
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På plats i Aten. Alice förbereder mattill
paket som sedan delas ut i en park
r.
inga
flykt
lösa
hem
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ALICES TIPS

FÖR ATT NÅ UT MED
DIN INSAMLING

1

GÖR NÅGOT DU TROR PÅ.

Jag har valt att samla in
pengar till flyktingar, det
tycker jag känns viktigt.
FOTO: PRIVA
T

AR”

FÖRSÖK ATT SKAPA
UPPMÄRKSAMHET. Jag

kontaktade programledaren
Brita Zackari och frågade om
hon kunde berätta om min
insamling på sin Instagram för
att fler skulle se den.

I Grekland ha
nd
och välling fö lade Alice blöjor
r pengarna so
m hon
samlat ihop.

någon av öarna, men det var för
illa där så de sa nej.
I stället valde Alice och hennes mamma att åka till Hope
Café i Aten, ett ställe där de
hjälper flyktingar.
UNDER FYRA DAGAR fick Alice
dela ut välling, blöjor och mat till
barnfamiljer, men även laga mat
till hemlösa.
– Jag fick lite ont i magen när
jag såg barn i min ålder tigga
pengar på gatan. Jag kunde inte
hjälpa dem helt, utan bara lite.
Alice har ett starkt minne när
hon och hennes mamma såg en
familj på en basketplan.
– De hade en liten bebis och
undrade om vi hade pengar till
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2

3

blöjor. Då gav vi dem pengar så
att de kunde köpa det.
NÄR ALICE KOM HEM ville hon
fortsätta hjälpa till. Men eftersom man inte pratar lika mycket
om kriget i Syrien på nyheterna
så har folks intresse minskat.
Därför kontaktade hon programledaren Brita Zackari via
Instagram. Hon visste nämligen
att Brita hjälpt till i ett flyktingläger i Grekland.
– Hon berättade på Insta om
min insamling .
Därför lyckades Alice samla
ihop tre stora lastpallar med

SKAFFA FLER FÖLJARE.

Jag har besökt kyrkor,
loppisar och syjuntor där
jag berättat om mina insamlingar och att de kan
följa mig på Instagram.

kläder, det kom minibussar med
leveranser som fyllde upp hela
garaget. Nu är alla saker ivägskickade – men den här gången åkte
inte Alice med.
– Just nu är det för läskigt där,
men jag kanske kan åka tillbaka
längre fram. Jag hoppas det.

.

Följ Instagramkontot @alice_i_grekland
där Alice skriver om sina insamlingar.
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V eckopeng

SKOLAN

SÅ FÅR DU
VECKOPENG

Alla barn bör få vecko- eller månadspeng, tycker
Lyckoslantens chefredaktör Arturo. Men hur övertygar
man sina föräldrar? Här är de bästa argumenten.
TEXT T E RRI H E RRE R A ILLUSTRATION REBECCA ELFAST

DE FLESTA

barn i
Sverige
har vecko- eller månadspeng,
men fortfarande har mer än en
tredjedel ingen veckopeng/månadspeng utan får pengar lite då
och då. Kanske tänker de föräldrarna att det är enklare att betala
lite i taget vid behov, men Arturo
Arques, Lyckoslantens chefredaktör, tycker att det är viktigt
att barn får egna pengar.
– Att få vecko- eller månads
peng är det bästa sättet att lära
sig att förstå pengars värde,
säger han. Man lär sig att prioritera och att förstå att man kanske inte både kan fika och köpa
den där tröjan man är sugen på
– och att man behöver spara för
att få det man vill ha.

VECKO- Ålder
och
7
MÅNADS8
PENG
för barn
9
mellan
10
7 och 13 år.
11

12

IBLAND KAN FÖRÄLDRAR
säga att de inte vill ge sina barn
veckopeng för att de bara köper
argument för att få vecko- eller
skräp, som godis och småprylar.
månadspeng är att det är mer
– Då tycker jag att du som barn
praktiskt om dina föräldrar överska påpeka att du har veckopeng
för pengar automatiskt (man kan
för att öva. Man måste få göra
göra inställningar i sin bank-app)
misstag för att bli bra på något.
eller swishar pengar vid ett visst
Bättre att köpa något onödigt
datum. Det blir mindre tjat och
i dag för 40 kronor än för 4 000
alla vet vad som gäller.
kronor när man är 20 år, bara för
att man aldrig tränat på att ha
– DET ÄR TRÅKIGT att behöva
egna pengar.
be om pengar hela tiden, det kan
Han tipsar om att du ska vänuppfattas som tjat och leder ofta
da på frågan och fråga:
till onödigt småtjafs: ”Mås”Vad skulle du tycka
te du verkligen ha det
om din chef inte ville
där självlysande mobilge dig högre lön för att
skalet?”. Undersökhen tycker att du bara
ningar visar att pengaköper onödiga saker?”
bråken minskar om
Arturo
Ett annat bra
barnen har veckopeng.

Månadspeng

Veckopeng

100

25

100

25

100

25

100

25

160

40

12

200

50

13

300

1

4 BRA ARGUMENT
”JAG VILL TRÄNA PÅ ATT
SPARA”
Alla föräldrar tycker nog att det
är toppen att deras barn sparar
pengar. ”Och utan egna pengar
kan man heller inte ha eget
sparande”, säger Arturo.

förhandla
bättre!
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Får ni
veckopeng?
NOAM AKIWUMI,

11 ÅR, STOCKHOLM

– Jag gör hushållsarbete och
får ”jobbpeng” för det. Jag tycker
det är ett bättre system än veckopeng. Om jag inte skulle få 1000 kronor i veckan såklart, då skulle jag hellre
ha veckopeng… Fördelen med jobbpeng är
att om man verkligen vill ha något så kan man
jobba extra mycket för att samla till det.

KLARA LIDBOM, 10 ÅR, STOCKHOLM

Ännu en viktig anledning är
att veckopeng/månadspeng är ett
smart sätt att få ett eget sparande.
– Kom överens om att om du får
till exempel 150 kronor i månaden,
så lovar du att lägga undan minst 40
kronor. Det skapar en egen stolthet
att sedan köpa något som man själv
har sparat ihop till, säger Arturo.
SJÄLV JOBBADE HAN som barn
ihop pengar och sparade länge för
att köpa en elgitarr.
– Jag minns fortfarande känslan när jag äntligen hade råd att
köpa den. Det glömmer jag aldrig!
Elgitarren blev extra värdefull
för mig just för att jag hade sparat
och slitit så.

2

.

”DET BLIR BRA FÖR DIG”
”Det är faktiskt skönt för alla
i familjen när barnen kan ta
eget ansvar för sina pengar.
Dessutom minskar penga
tjatet”, säger Arturo.

01 2020 LYCKOSLANTEN
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– Jag har månadspeng och jag fick förhandla för att få det. Mitt argument var att
mina kompisar hade det. Jag fick googla
och berätta vad olika källor tyckte
man skulle ha som månadspeng,
till exempel Nordea och Swedbank.
Fördelen med månadspeng är att jag kan
köpa vad jag vill för mina 125 kronor.

MOSES DEUTSCHMANN,

9 ÅR, STORÅ

– Jag har inte veckopeng, men ska få det
snart. Jag behövde inte argumentera för att
få pengar utan pappa frågade om jag ville
ha. Han tyckte att det var dags. Jag tänker
att det är bra att få lite pengar varje vecka
så att man kan spara till saker man vill ha, till
exempel en iPhone.

4

”VI KAN VÄL TESTA?”
Man förlorar inget på att prova under
några månader. Funkar det inte så är
det bara att ändra tillbaka. ”På samma
sätt kan man testa att ändra vecko
peng till månadspeng om det verkar
enklare*”, tipsar Arturo.

”DET BLIR BILLIGARE
FÖR DIG”
”Ofta får barn mer pengar
när de får saker lite då och
då, än om de har en fast
summa i vecko- eller månadspeng”, säger Arturo.

* De flesta byter från veckopeng till månadspeng någon gång under mellanstadiet.
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Tobbe

Tobbe kan trolla bort pengar på
scenen, men har han ordning på
slantarna privat? Vi åkte hem till
honom för att ta reda på svaret.

INTERVJU AV: LIAM HENRIKSEN HOPPERS OCH MOA SJÖGREN
FOTO: MAGNUS RAGNVID

Hur blev du trollkarl?
– Min farfars far trollade, min pappa
också och nu trollar jag. Min pappa och
jag gjorde en deal: Jag fick inte avslöja några
tricks, och i gengäld skulle jag få hela trollerilådan
när jag fyllde 15 år. Men redan innan började jag
smygträna. Efter gymnasiet började jag jobba på
kalas och vid 21 var jag trollkarl på heltid.

Hur mycket pengar gör du av med på
trollerisaker?

– För tio år sedan lade jag ner minst
100 000 kronor per år. Men då kunde det vara en
specialbeställd låda från USA som man använder
för att såga itu någon på scenen. I dag lägger jag
ungefär 20 000–30 000 per år. I början av karriären köper man massor av grejer och använder
kanske inte allt. Senare tänker man efter mer. Jag
har redan tillräckligt med saker för att göra ett
par tusen trick.

När är du som mest sparsam?

– Jag är som mest dumsnål när det
gäller mat. Jag kan lägga hur mycket
pengar som helst på en resa, men samtidigt tycka
att paprika för fem kronor styck är upprörande
dyrt. Därför gör jag en del dumma köp och väljer
fulvaror i stället för bra varor.

När är du som mest slösaktig?

– Det är helt klart
på semestern.
Jag tycker också om att
arrangera fester, jag firar
varje födelsedag som om
det vore den sista födelsedagen någonsin. Det är kul
att slösa pengar på folk
man tycker om.

16

Trollkarl
Sparar du mycket pengar?

– Både ja och nej. Jag är väldigt bra på
att unna mig och familjen saker. Men
samtidigt kontrollerar jag vår ekonomi supernoga
och tycker om att se sparpengarna växa.

Vad är det dyraste du har köpt?

– Det dyraste jag har köpt i förhållande
till hur mycket pengar jag hade var min
första bil. Jag var 19 år gammal, och den kostade
29 900 kronor. Jag sparade i ett och ett halvt
år för att kunna köpa den och har aldrig varit så
nöjd med något som med den, fast den var begagnad och långsam. Mina föräldrar uppfostrade
mig med att man måste jobba för att få något.

När du var liten: åt du upp allt lördagsgodis direkt eller sparade du?

– Exakt samma som nu, jag åt upp det
direkt! Jag fattar inte familjer som kan ha godis
framme utan att äta upp det. Här hemma så
säger det pang och sedan är det borta. Om mina
barn har varit på kalas och det har blivit godis
över brukar jag äta upp det på vardagarna, då
märker de inget, ha!

Om du ska köpa en tvål, väljer du den
billigaste, den finaste eller den
miljömärkta?

– Det är som med maten, jag snålar. Jag
brukar hävda att alla skönhetsprodukter i
hela världen är gjorda likadant men vissa
tar 1000 kronor för en burk, medan andra
tar 50 kronor för samma innehåll. Det är
nog inte riktigt så, men kanske till viss del?
Så jag väljer den som luktar godast.

kul möte med tobbe

.
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Tobias Blom/
Tobbe Trollkarl

odis!
g
r
a
k
äls

ÅLDER: 44 år.
GÖR: Trollkarl och
programledare.
FAMILJ: Fru och två
barn, 10 och 6 år.
AKTUELL: Med
turnén 20 år i barnens
tjänst och som ambassadör för
Min stora dag.
DOLD TALANG: ”Jag
är en av de bästa
i världen på att göra
olika former av quiz.”

eller

SPARA s l ösa ?
01 2020 LYCKOSLANTEN
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SPARA eller SLÖSA?
Tobbes trolleristil
är att kombinera
bra trick med kaos
och mycket humor.

”Jag är en Spara som slösar”
"JAG ÄR EN KLASSISK mix av
Spara och Slösa. Jag spelar padel
nästan varje dag – det kostar
100 kronor per gång – äter lunch
ute på restaurang och älskar att
köpa onödiga tekniksaker, som
små drönare. Samtidigt: Hade jag
4000 kronor över skulle jag nog
sätta in dem i en bra värdepappersfond och följa om de gick
plus eller minus. Är det en bra
fond kan pengarna växa varje
månad och det är coolt att se.
Jag har alltid arbetat hårt och
var en arbetsmyra redan när jag
var liten. Jag gjorde allt från att

sälja saft och kakor ute på gatan
till att knacka dörr och sälja
havrebollar. Sedan började jag
jobba på McDonalds, och andra
året på gymnasiet jobbade jag
nästan heltid där samtidigt som
jag pluggade (fast betygen gick
sådär). Jag älskade att jobba på
McDonalds!
ARTISTBRANSCHEN ÄR tuff.
Men om man jobbar riktigt hårt
och mycket så kan man tjäna
pengar på det, så jag är mer än
nöjd. Det har gått bra för mig.
Samtidigt finns det saker

MOA: Tobbe är både en Spara och en Slösa,
men mest en Spara med tanke på att han
har jobbat sedan han var liten och gillar att
spara pengar.

18

SLÖSA SPARA

som är
viktigare
än pengar.
BAROMETERN
Jag har alltid
skänkt mycket till välgörenhet och arbetar till
exempel med Min stora dag då
jag besöker många barnsjukhus.
Det är väldigt uppskattat när jag
kommer dit och trollar. Ibland
är det tufft att träffa sjuka barn,
särskilt efter att jag fick barn
själv. Eller rättare sagt, det kan
vara jobbigt efteråt men just när
jag är där och trollar är det bara
roligt.”

.

LIAM: Det känns som om Tobbe lätt kan
slösa mycket pengar på godis eller på en
fest, men det är bra att han även tänker på
att spara pengar på banken.
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VAD ÄR EN BANK?

1

Alla vet ju vad en bank är. Eller?
Här förklarar vi, med hjälp av vår
nya knattereporter Liam, vad en
banks uppgift är.

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

LIAM VILL HA SWISH
I SIN MOBIL. ”Då måste

gifter: betalningar, in- och utlåning
av pengar och så ska de kunna hjälpa till med olika sätt att spara pengar på.
De brukar kunna ge råd om sparande och
har olika tjänster så att du kan hantera dina
pengar, till exempel appar, internetbank,
bankkort – eller just Swish.” ”Okej. Men
vad menar du med betalning? Och inlån?”,
undrar Liam.

vi kontakta banken för att
ordna det!”, säger hans föräldrar.
Liam sitter tyst ett tag. Sedan
frågar han: ”Varför finns det
banker egentligen? Och vad gör de
– mer än ordnar swish och sånt?”.
Hans mamma behöver googla lite
innan hon kan svara:

3

”BANKER HAR TRE stora upp-

”MED BETALNINGAR MENAS

att bankerna ska hjälpa till när
vi ska betala räkningar, som
exempelvis hyra, telefonräkningar eller
räkningen för din fotbollsträning. Vad
banken gör är att de hjälper till med att
flytta pengar från ett konto, som mitt, till
ett annat, till exempel fotbollsklubbens.”

5

”JAG FATTAR! Så egentligen

kan jag passa på att låna pengar
till ett dataspel när vi är på
banken och ordnar mitt Swish?”, undrar
Liam. ”Nja, så enkelt är det inte”, säger
mamma. ”Du måste vara över 18 år för
att få låna pengar – och oftast lånar
man till större saker som en ny bil eller
en bostad. Men du kan alltid fråga om tips
på hur du ska spara ihop till ett nytt spel.
Kom så ringer vi på en gång!”

PSSST!
VISSTE DU DET
HÄR?

BANKER ÄR INGET NYTT, utan har funnits
sedan antiken. Under medeltiden fanns det bankfamiljer i bland annat Italien. Hos dem kunde man
växla mynt, förvara sina pengar och ta lån. Ordet bank kommer från
italienskans banco som betyder ”pengaväxlarnas bord”.
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”INLÅN ÄR LITE
KRÅNGLIGARE. Men

om du har fått 320
kronor i födelsedagspengar och
sätter in dem på ditt bankkonto,
så betyder det inte att det ligger
exakt 320 konor i en låst låda
med ditt namn på. Egentligen
har banken gjort ett inlån, de
har lånat 320 kronor av dig som
de måste lämna tillbaka när
du behöver dem. Under tiden
kanske de lånar ut pengarna till
någon annan som vill låna pengar av banken.
Det kallas
för utlån.”

VEM SOM HELST kan inte starta en
bank, utan man måste ha särskilt tillstånd
från regeringen. En myndighet som heter
Finansinspektionen kan stänga banken
om den inte följer reglerna.
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Programledarna Lina
Hedlund, David Sundin
och Linnea Henriksson.

I VÄRLDEN

...såg Mellofinalen förra året och röstningarna
gav 4 miljoner kronor till Radiohjälpen.

300 dollar
Så mycket kostar världens
största pizza som faktiskt går
att beställa. Det har bakats
större pizzor men den här,
som kallas ”The Bus”, finns på
menyn på restaurangen Moontower Pizza Bar i Texas, USA.
Pizzan är rektangulär och har
måtten 2,4 × 0,8 meter och kräver så mycket råvaror att den
måste beställas minst två dagar
i förväg. Den räcker för upp till
100 personer.
Rekordet finns
i Guinness World
Records 2020.

Mer hisnande Mellofakta: Över 400
personer från 50 olika
yrkesgrupper arbetar
med tävlingarna, allt
från programledare
och teknikansvariga till
chaufförer och
publikvärdar.
Personal och
artister äter
drygt 1 500 måltider
per vecka under turnén, det vill säga totalt
9 000 måltider.
Till varje sändning
används mer än 300
lampor och
21 000 meter sladd.
2 545 bidrag skickades in till årets tävling,
men bara 36 låtar
valdes ut.

Källa: SVT
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Bella är
nummer

1

Vad man döper sina djur till
påverkas av vilka personer
som är poppis. Namnet
Greta har ökat stort, liksom
Bianca (kanske påverkat
av Bianca Ingrosso). Och
efter tv-serien Game of
Thrones ökade namn som
Sansa, Arya, Khaleesi,
Sandor och Brienne. Fast
inget av de namnen kom in
på 5 i topp-listan över nya
valpnamn.

1 540

FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT

3 604 000

1. Bella
2. Charlie
3. Luna
4. Milo
5. Stella

Källa: Rover

kronor…

kostar maten som du
äter hemma varje
månad. I alla fall om
du är en genomsnittlig 11–14-åring.
Vuxna äter för nästan
1000 kronor mer per
månad.
Källa: Swedbank
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KRÖNIKAN

vilja & paula:

”Pinsamma föräldrar
kan vara bra”

’’

ATT HA PINSAMMA FÖRÄLDRAR kan man tycka är
ett problem men det finns också vissa fördelar. Våra föräldrar är ganska
ofta riktigt pinsamma.
Eller om vi ska vara ärliga gäller
det faktiskt bara våra pappor. Mammor gör aldrig bort sig lika mycket.
DET ÄR OMÖJLIGT att räkna upp
alla gånger någon av oss tänkt att
det aldrig mer går att visa sig i skolan
igen efter att någon av våra pappor
varit pinsamma inför våra kompisar.
En av våra pappor (vi säger inte
vems) brukar peta sig i näsan när
han kör bil, trots att det finns kompisar i bilen. Den andra glömmer
ibland att stänga toalettdörren så
att alla hör när han kissar. En annan
gång stod han och dansade med ett
finger i luften och skakade på rumpan när kompisarna kom in i köket.

Ofta får vi något att prata om med
kompisarna. Vi har båda skrattat i
flera timmar med kompisar åt knäppa saker som våra föräldrar gjort.
Det känns också som att många
kompisar blir lite mindre nervösa
av att vara hemma hos oss om de
känner att våra föräldrar inte alltid är
helt perfekta.
VI TROR ATT DET ÄR VIKTIGT att
komma ihåg att våra kompisar vill
vara med oss för att de tycker att vi
är snälla – inte för att vi har perfekta
föräldrar.
Det brukar hjälpa att tänka på hur
vi själva skulle ha gjort om en kompis
hade en förälder
som petade sig i
näsan, dansade fult
eller glömde att
stänga toalettdörren. Då hade i
Se när Paula
alla fall inte vi tänkt
och Vilja pratar
pengar (och
att man skulle sluta
annat) på vår
vara med den
Youtube-kanal.
kompisen.

tips!

ÄNDÅ BLIR DET ALDRIG RIKTIGT
FÖRFÄRLIGT. Det finns faktiskt flera
fördelar med pinsamma föräldrar.

vilja
Kreicbergs
& paula
broddner
ÅLDER: 12 år.
SKOLA: Sjöängs-

skolan i Älvsjö och
Engelska skolan i
Sundbyberg.

VÅR HÄLSNING TILL
ALLA LÄSARE: Dina

kompisars föräldrar
gör också knäppa
saker. Så skratta
tillsammans åt deras
tokigheter!

.

3 tips till andra med pinsamma föräldrar:

1 2
OM MAN HAR pinsamma föräldrar
kan man berätta
för dem vad man
tycker är pinsamt
och be dem att
inte göra om det.

3

FÖRÄLDRAR FÖRSÖKER ibland bara vara
lite roliga. Då kan
man försöka skämta
bort den pinsamma
saken och göra den
till något roligt.

MAN KAN GE
igen och vara
pinsam tillbaka när de är
tillsammans
med sina
kompisar.

VILL DU SKRIVA EN KRÖNIKA TILL NÄSTA NUMMER? PRATA MED DIN LÄRARE!

Mer information hur du gör finns i Lyckoslantens lärarhandledning och på lyckoslanten.se.
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VAD HETER de nya
knattereportrarna?
I DETTA NUMMER

berättar Rógvi på Färöarna om sina skollov.
Vad heter ögruppens huvudstad?
Svaret finns inte i tidningen, utan
du måste söka på nätet eller i en
kartbok.

I VILKEN SVENSK stad

ligger Karlatornet?

VAD FÅR EN genomsnittlig

11-åring i veckopeng?

VARFÖR BÖRJADE man

med sportlov i skolorna?

SVAR FRÅN SIDAN 2:

Enrummaren i Karlatornet
i Göteborg är mycket dyrare än en
hel kyrka på Gotland.
De som flyttar in i Karlatornets lyxlägenheter kommer att
ha reception – precis som på ett
hotell – och tillgång till spa, gym,

22

7

VAD HETTE LÅTEN som
Hanna Ferm och Liamoo
tävlade med i Melodifestivalen 2019?

8
9

FRÅN VILKET SPRÅK

kommer ordet bank?

VILKET ÄR Sveriges
vanligaste valpnamn?

I DET HÄR NUMRET kan du
läsa om Alice i Götene, som
samlat in massa pengar och
kläder till flyktingar. Hurra för det!
Men i vilket landskap ligger Götene? Svaret finns inte i tidningen,
utan du måste söka på nätet eller
i en kartbok.

10

UNGEFÄR
HUR MÅNGA

utövar sporten käpphäst-ridning?

De rätta
svaren hittar
du på sidan
24.

pool och bilpool (när flera delar på en
bil tillsammans). Vill man bo högt upp
så kostar en enrummare över 4 miljoner, medan den söta kyrkan kostar
1,2 miljoner. Fast då har den utedass
och absolut inget spa…

MER
M
U
N
aj
N ÄSTA mer i m
kom
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ma bra

Klimatsmarta
kanelbullebollar

tips från
topp till tå

Baka något gott och minska
matsvinnet! Det här är ett bra
sätt att ta tillvara på (förr)gårdagens småtorra bullar.
Ger ca 20 bollar

2 dl havregryn
180 g kanelbulle (cirka 2 stora bullar)
3 msk starkt, avsvalnat kaffe eller mjölk
75 g rumsvarmt smör
1 msk strösocker
1/2 tsk kanel
1/2 tsk kardemumma

både smart
& gott!

Till garnering:
1 1/2 dl pärlsocker
GÖR SÅ HÄR:

1. Mät upp havregrynen i en

matberedare eller bunke. Smula ner
bullresterna och mixa ihop. Tillsätt resten
av ingredienserna och arbeta ihop till en
tjock smet.

2. Låt smeten stelna lite i kylen om den
känns för lös för att rulla.

Receptet är
hämtat ur
boken ”Chokladbollar” av
Mia Öhrn och
Ulrika Pousette
som kommer
i april.

3. Forma smeten till bollar och rulla dem

i pärlsocker. Låt stelna i kylen och förvara
kallt i upp till 1 vecka.

FOTO ULRIKA POUSETTE

”Den viktigaste motivationen är att det måste vara kul,
annars blir det svårt.”
Börje Salming, ishockeylegendar och förste svenske
hockeyspelare att bli invald i Hall of Fame.

Stora

en
rend
t
t
häs
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KUL MED KÄPPAR!

För ungefär tre år sedan blev käpphästar superpopulära i Sverige. Och populariteten bara ökar.
Här är 5 tecken på att käpphästar är 2020 års stora sporttrend hos barn och unga:

Intresset
har ökat
snabbt och
i dag räknar
man med att
det finns mer
än 10 000 utövare i Sverige.
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2017 anordnades SM i
käpphästridning
för första gången.
Nu kan man tävla
i grenarna hoppning, dressyr och
fältritt.

3

I början av juni
förra året öppnade
Sveriges första
käpphästarena i
Fruängen i Stockholm.
Där ska det anordnas
tävlingar i både hoppning och dressyr.

4

2019 hade
Nationaldagsgaloppen för första
gången en uppvisning med
käpphästar på
programmet.

5

Det finns en
lång rad populära Insta-konton
om käpphästar.
Störst i Sverige är
@kepphastar som
har nära 20 000
följare.
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1) Göteborg. 2) 40 kronor. 3) Hold you. 4) Moa och Liam. 5) Tórshavn.
6) För att slippa värma upp skolorna under en vecka. 7) Italienska. 8) Bella. 9) Västergötland. 10) Cirka 10 000 personer.
MANUS & ILLUSTRATION LENA FORSMAN
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