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Vad är dyrast?
På picknicken med klassen köper du en 50 centiliters
flaska med vatten för 20 kronor. Hur många liter kranvatten
hade du fått för samma pris?
Svaret hittar du på sidan 22.

Om jag hade fyllt på vatten
från kranen hade 20 kronor
räckt till…

A

C

75 halvlitersflaskor.

7500 halvlitersflaskor.

B

4000 halvlitersflaskor.
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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!

Jag hoppas på seger!
NI ÄR MÅNGA SOM önskar olika kändisar på omslaget av Lyckoslanten
och inför varje nummer har vi ett
möte där vi skapar en ”önskelista”
på bra och spännande personer
vi vill intervjua. Därefter börjar vi
ringa och mejla för att kunna boka
intervju med någon från önske-
listan. Idrottare är svårast att boka
(förutom Hollywoodstjärnor som är
helt omöjliga att få träffa) eftersom
de har så oerhört tajt schema med
träningar och tävlingar runt om 
i världen.
DÄRFÖR BLEV VI GLADA när vi fick
en stund med Caroline Seger – en
av Sveriges mest framgångsrika
fotbollsspelare. Och jag kan avslöja
att hon var precis så trevlig som vi

Postern

Justin Bieber är 26 år, och har
varit känd i nästan halva sitt liv.
Han fick skivkontrakt redan som
15-åring.

l

Han är en av världens bäst
säljande artister och har sålt
över 166 miljoner skivor.

l

Under våren har han haft en
superhit med låten ”Yummy”.

l
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trodde att hon skulle vara. Extra
imponerande är att hon har
kämpat även utanför planen för
att höja damfotbollens status.
Nu är de nästan i mål (ursäkta
ordvitsen) och jag unnar hela
landslaget ett OS-guld.
PRECIS NÄR VI GÖR det här
numret av Lyckoslanten har det
bestämts att OS i Japan flyttas
till 2021 till följd av Coronakrisen.
En sak är i alla fall säker:
När det väl blir av kommer jag
sitta som klistrad framför tv-rutan.
Hoppas du också gör det!

ARTURO ARQUES

.

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

Arturo med knattereportrarna
Liam Henriksen Hoppers och Moa Sjögren.
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INTERVJU: CAROLINE SEGER
JORDEN RUNT: FAVORITPLAGG
"VI STARTADE ETT PARTI”
VECKOPENGSSKOLAN
POSTERN
SPARA ELLER SLÖSA?
SÅ FUNKAR DET: VALUTA
SIFFROR I VÄRLDEN
GÄSTKRÖNIKAN
KLURIGHETER
MÅ BRA!

Se ger
EG
CAROLINE S

ER

VILL VINNA!

Hon är en av våra största fotbollsspelare och har kämpat för
damfotbollen både på och utanför planen. Men Caroline Seger
skulle bli extra glad om Sverige vinner guld i nästa OS.
– Det är det enda jag egentligen saknar.
TEXT T E R R I H E R R E R A FOTO JOAKIM ZETTERSTRÖM

DET ÄR

få personer som
har ett mer passande efternamn än Caroline
Seger. Hon har vunnit så mycket
att det skulle behövas en hel artikel bara för att berätta om alla
segrar och medaljer. Hon har
varit med att vinna allsvenskan,
amerikanska proffsligan och att
ta medalj i både OS och VM. Men
trots det – och trots att hon har
spelat fotboll i nästan hela sitt liv
– har hon absolut inte tröttnat.
– Nej, jag har svårt att tänka
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mig ett liv utan fotbollen och
framgången.
När Lyckoslantens team
träffar henne spelar landslaget
sina första matcher för säsongen
i träningsturneringen Algarve
Cup. Det är tydligt att alla är
väldigt glada över att få träffas
och spela ihop igen.
– Det är ganska speciellt. Vi är
varandras bästa vänner och har
upplevt så mycket tillsammans,
men vi bor på helt olika ställen i
världen. Därför blir sådana här

matcher och träningar lite som
en klassåterträff.
CAROLINE SEGER HAR SPELAT
fotboll nästan sedan hon lärde
sig gå. Hennes pappa Mikael var
fotbollstränare och Caroline
brukade följa med honom på
träningar och matcher redan
när hon var i treårsåldern. Snart
började hon spela i klubben
Gantofta IF:s pojklag och blev
snabbt bra. Riktigt, riktigt bra.
Som 12-åring spelade hon med
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vilken
superstar!

Caroline Seger
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Ett lyckligt
lag i Algarve
Cup 2020.
Efter VM-bronset
2019 hyllades landslaget som hjältar.

SEGERS 3 TIPS

FOTO: TT

16-åringar. När hon
var 16 år valdes hon
in i F17-landslaget
(landslaget för 17-åriga
fotbollstjejer) och bör-
jade ungefär samtidigt
spela i en division
1-klubb.
– Jag var runt 13-14 år
när jag förstod att jag hade
en fotbollskarriär framför
mig.

SÅ BLIR DU EN BRA
LAGKAMRAT
PRATA MED ALLA. Försök se alla i laget och visa
att alla är lika mycket värda – oavsett prestation.
Det är extra noga om man, som jag, är lagkapten.

ALLT BÖRJAR I omklädningsrummet. Det är där
man har chansen att börja skapa en god stämning.
Samtidigt är det viktigt att respektera de
som inte vill småprata och stoja. Alla måste få
vara sig själva.

MEN SATSNINGEN HAR också
betytt att Caroline har fått välja
bort en massa annat.
– Jag har missat födelse-
dagar och kompisars bröllop,
och har inte haft utrymme för så
mycket andra fritidsintressen.
Samtidigt är det absolut inte
synd om mig. Jag har fått vara
med om så mycket roligt tack
vare fotbollen.
Fotbollen var också en trygghet,
inte minst under mellanstadiet.

...SEDAN FÖRSÖKER JAG VARA ROLIG
så att folk slappnar av och
skrattar tillsammans.

– Jag var tjejen som var kompis med alla, både tjejer och killar.
Samtidigt hade jag inga nära
vänner i skolan och jag hade
svårt med allt maktspel när man
lekte tre. Då räddade fotbollen
mig.
Därför var det skönt att kunna
strunta i alla grupperingar och
spela fotboll på rasterna – eller
satsa på träningarna efter skolan.
– Tänk vilken lättnad det

På Fotbolls-
galan 2019 
med Diamantbollen i handen.

hade varit om jag hade kunnat
resa ett par år framåt i tiden då
och se att allt skulle bli bättre.
Samtidigt vill jag inte göra en
stor grej av det hela. Jag var aldrig jätteledsen, och på högstadiet
och gymnasiet var allt bra igen.
Under gymnasiets sista år
kom Caroline Seger ut som gay.
– Det var väldigt odramatiskt.
Jag bestämde mig för att jag inte
ville ha några hemligheter och

damfotbollens historia
Fotboll börjar
spelas i Europa
redan under
medeltiden och
mycket tyder
på att kvinnor
spelade fotboll
i Skottland på
1790-talet.

1790

6

Damfotbollen
i Sverige får sin premiär i en
match på Aspuddens idrottsplats i Stockholm, men spelarna
har svårt att bli tagna på allvar.
Fast i England drar damfotbollen
ofta mer publik än herrfotbollen.

1918

Bakslag! Den 5 december
1921 röstar det engelska
fotbollsförbundet för att
stoppa dammatcher på
deras klubbars planer.
Förbudet avskaffas först
50 år senare.

1921
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VI MÖTER: CAROLINE SEGER

"Jag är otroligt glad över att jag vågade flytta
utomlands, först till USA och sedan till Frankrike."
mina föräldrar och vänner var
väldigt stöttande. Jag måste få
vara mig själv – sedan får folk
tycka vad de vill.
HON TILLÄGGER att hon är
tacksam mot alla som har tagit
fajten före henne.
– Det hade säkert varit svårare att leva som öppet homosexuell om inte andra tidigare
hade kämpat för rättigheter och
acceptans.
Apropå att ta fajten: När
Caroline Seger påbörjade sin
fotbollskarriär hade damfotboll
mycket lägre status än den har
i dag. Tjejerna fick nöja sig med
sämre träningstider, mycket lägre löner och mindre uppmärksamhet även efter stora segrar.
Kort sagt: man har satsat mindre
på damfotbollen. Caroline är en
av dem som tagit strid för bland
annat rättvisa löner, till exempel att spelarna inom dam- och
herrlandslaget ska få samma
ersättning.
– Vi är spelare inom samma
förbund och spelar för samma
land. Därför har det varit orimligt att vi inte har samma avtal.
Men i dag har vi det och det har
blivit bättre på många andra sätt.

DAMLANDSLAGET HAR numera
ett större team som jobbar för
dem och får samma chanser att
förbereda sig inför matcher. Caroline säger att hon är stolt över
att ha banat väg för kommande
generationers spelare.
– Det finns fortfarande
orättvisor och på klubbnivå kan
mycket bli bättre. Men det går
hela tiden framåt och jag försöker ha tålamod. Skillnaden mot
när jag började spela är enorm.
Vad är då höjdpunkterna från
Carolines nästan 20-åriga karriär som fotbollsproffs?
– Jag är otroligt glad över att
jag vågade flytta utomlands, först
till USA och sedan till Frankrike.
Det gav mig nya erfarenheter
både som människa och spelare.
HENNES BÄSTA ÅR – hittills 
– var 2009, när hon blev lag-
kapten för landslaget och samtidigt fick vara med om att vinna
SM-guld med Linköping. På Fotbollsgalan samma år utnämndes
Caroline Seger till Bästa mittfältare, Årets damallsvenska spelare och mottog även det finaste
priset: Diamantbollen, som delas
ut till årets främsta kvinnliga
fotbollsspelare.

Spara
DÅ ÄR JAG

JAG ÄR NÄSTAN ALLTID väldigt sparsam
när det gäller mig själv och har
svårt att unna mig saker.

S l ösa
DÅ ÄR JAG

JAG HAR LÄTT ATT vara generös
mot andra: bjuda på fika, köpa en
extra fin present eller bjuda med
en vän på en rolig upplevelse.

– Det var ett år när det var full
pott i allting!
I dag är hon stolt över hur
mycket spelarna har utvecklats
inom landslaget – och vilken
status de har uppnått. Nu
satsar laget hårt på att vinna
OS-guld – något som skulle
förverkligas i sommar, men
som skjuts upp till juli 2021 på
grund av coronaepidemin.
– Men om vi vinner – då har
man upplevt allt. Det är egentligen det enda jag saknar i min
fotbollskarriär.

Ett svenskt damlag spelar
den första landskampen.
Två år senare får vi vårt
första kvinnliga fotbollsproffs, målvakten Lena
Olovsson som värvas till ett
lag i Italien.

Intresset för det svenska
damlandslaget ökar efter
att de har vunnit det
första officiella Europamästerskapet för damer.
Sporten får allt fler
kvinnliga utövare och blir
ett av de största fritids-
intressena i Sverige.

Det första officiella
världsmästerskapet för
damer spelas i Kina (61
år efter första herr-VM
i fotboll). USA vinner
och Sverige
blir trea.

1973

1984

1991
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.

VM i Frankrike blir
ett stort genombrott
för damfotbollen.
Intresset är enormt
och reklampengarna
strömmar in. Sverige
vinner dessutom
brons. Hurra!

2019
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T-SHIRT ÄR

VÄRLDSBÄST
Vissa har skoluniform, andra går
i skola hemma och behöver inte
tänka på hur de går klädda.

Men om barnen själva får välja
föredrar de bekväma plagg.
TEXT A NNA - M A RI A STAW R E B E R G
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

ARTAN,

FÄRÖARNA
Vilket är ditt
favoritplagg?

– Jag gillar
bekväma kläder och
jag har samma kläder på
mig hemma som i skolan.

Vad tar du på dig när du vill
vara fin?

– Det bestämmer mina föräldrar, då tar de fram kläder som de
gillar. Om jag skulle få bestämma
alldeles själv, då skulle jag köpa
kläder från Gucci …

Har du särskilda kläder när
du går till skolan?

– Vi har inte skoluniform,
men jag får inte ha på mig vad
jag vill. Det är mamma och
pappa som väljer ut vad jag ska
ha på mig.

Namn: Artan Finnur Nielsen.
Ålder: 12 år.
Bor: Sørvágur, Färöarna. 
Familj: Mamma, pappa, syster
och bror.

På fritiden: Leker med kompi-

sar, spelar Playstation, lyssnar på
musik och spelar schack. ” Och
så gillar jag att spela basket. Förr
spelade jag piano, men det gör
jag inte längre.”

8

OSCAR,

STORBRITANNIEN:
Vilket är ditt favoritplagg?

– Jag idrottar väldigt mycket, och vill bli fotbollstränare
när jag blir stor. Därför gillar jag
att ha på mig sköna idrotts-
kläder, joggingbyxor och t-shirt.

Vad tar du på dig när du vill
vara fin?

– Då tar jag på mig jeans och
t-shirt.

Har du särskilda kläder när
du går till skolan?

– Ja, absolut. I skolan måste
jag ha skoluniform. Det har alla
här, och även mina föräldrar

hade det. Jag går aldrig till
skolan i vanliga kläder.

Namn: Oscar Elliot.
Ålder: 13 år.
Bor: Glasgow, Storbritannien.
Familj: Mamma, pappa, tre
bröder och en syster.

På fritiden: Spelar fotboll,

simmar och spelar Playstation.

LYCKOSLANTEN 02 2020

KAISLA, FINLAND:
Vilket är ditt favoritplagg?

– Jag gillar bekväma kläder, det
brukar bli leggings och en hoodie.

Har du särskilda kläder när du
går till skolan?

– Nej. I min klass har alla kläder
som är lite avslappnade. Jag har på
mig samma kläder hemma som i
skolan.

SØRVÁGUR

NOKIA

GLASGOW

Vad tar du på dig när du vill vara
fin?

– Det är en svår fråga, eftersom
jag inte är så intresserad av
kläder över huvud taget. Jag
bryr mig inte, så länge det är
något som är bekvämt och
jag gillar det.

Namn: Kais-

la Leinonen.
Ålder: 10 år.
Bor: Nokia,
Finland.
Familj: Mamma, pappa,
lillebror och lillasyster.
På fritiden: ”Jag är med i scouterna.
Min patrull heter Vessla och vi är fem
tjejer i gruppen. Vi har
möte varje torsdag.
Jag har nyss
börjat klättra
också, och
det älskar
jag!”

KAPSTADEN

– Jag har hemskola och går alltså
inte till skolan. Därför behöver jag inte
ha skoluniform, utan har på mig jeans
och t-shirt.

Vad tar du på dig när du vill vara
fin?

Namn: Anna-Rose Jones. Ålder: 12 år.
Bor: Kapstaden, Sydafrika. Familj:
Mamma, pappa och syster.
På fritiden: Dansar balett
fyra gånger i veckan, läser och
ritar.

PÅ

– Då tar jag på mig en sommar-

D

Har du särskilda kläder när du går
till skolan?

rs TI

– Jag gillar mina gamla vanliga jeans
och min sköna t-shirt mest.

rmo

Vilket är ditt favoritplagg?

klänning och
sandaler. Jag
har inga särskilda kläder som jag
drömmer om att ha,
som en balklänning eller
liknande.

Mo

SYDAFRIKA:
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ANNA-ROSE,

VI GJORDE

!

”VI STARTADE
ETT EGET PARTI”
Lilja Lidsheim, 12, och hennes kompisar har
startat ett eget parti, Naturpartiet, som
kämpar mot nedskräpningen.
– En del människor tror att vi äger jorden,
men vi har bara lånat den, säger Lilja.
TEXT TINA HARR FOTO MARIA ÖSTLIN

TUGGUMMIN, godispapper och
cigarettfimpar.
När Lilja Lidsheim, 12, och
hennes klasskamrater såg allt
skräp på skolgården fick de nog.
De bestämde sig för att göra
något och startade ett parti för
att kämpa mot nedskräpningen.
– Vi jobbade med demokrati

10

i skolan och hade pratat om vad
partier är för något. Vi började
googla om växthuseffekten och
insåg vilket stort problem det
här är, säger Lilja.
Först började de plocka skräp
på raster (det har blivit flera
stora påsar varje gång). Sedan
började de plocka även på hel-

ger. Snart kom de på namnet
Naturpartiet och startade också ett Instagramkonto för
att sprida information till
ännu fler.
FRÅN BÖRJAN var de
tre personer i partiet,
nu är de 18 stycken.
De flesta går i femman på Tullgårdsskolan i Stockholm.
Förutom att ha
kortare möten på
STOCKHOLM
raster behöver de
ibland sitta ner
i lugn och ro och
prata igenom nya
idéer. Därför fixade
de ett klubbrum som

LYCKOSLANTEN 02 2020

... men det finns också
utrymme för att ha kul
i klubbrummet på vinden.

SÅ STARTAR NI ETT EGET PARTI

Medlemmarna i Naturpartiet,
som Leo och Lilja, har hittat
alltifrån elsparkcyklar till
gamla kalsonger när de har
plockat skräp.

ligger på vinden i Liljas hus. Där
har de själva inrett med gamla stolar, tillverkat ett bord av
några träplankor och tapetserat
med tidningar på väggarna.
I KLUBBRUMMET har de kommit överens om ett par regler:
Allas röster är lika mycket värda.
Ingen har en viktigare position
än någon annan. Om någon tar
upp något, måste alla lyssna. Har
man olika åsikter så röstar man
om saken.
– Vi har bestämt att vi ska använda påsar tillverkade av majs
och tyghandskar när vi plockar
skräp. Om vi är tvungna att
använda plasthandskar ska de
återanvändas tills de går sönder,
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TA REDA PÅ
FAKTA. Vad brinner

ni för? Ta reda på
så mycket fakta
som möjligt om det
ämnet och samla
ihop bra argument
för att kunna övertyga andra.

2

SAMLA IHOP
FOLK. Ju fler ni är

desto bättre. Det
kan vara bra att
vara i olika åldrar
för då får man fler
idéer och perspektiv. Ni behöver inte
tycka lika om allt,
men bry er om
samma frågor.

3

KOM PÅ ETT
NAMN OCH EN
LOGGA. Fundera på

vad ni vill ha sagt
och försök att få in
er åsikt eller
det ni kämpar för i
partiets
namn.

berättar partimedlemmen Leo
Woodford-Jah, 12.
– Vi har också gjort egna
flygblad och delat ut. Jag tror att
vuxna förstår allvaret och tänker
till lite extra när barn gör sånt
här, att det blir viktigare att hjälFÖR ATT LYCKAS MED det har
pa till då, säger han.
de bland annat kommit med
Greta Thunberg är en stor
förslag till skolans rektor om
förebild för alla i partiet.
att köpa in mer närodlad
– Hon är inte ens
mat. De har också varit
myndig och fast hon är
med och arrangeså känd så fortsätter
rat en miljödag på
hon att kämpa. Hon
Naturpartiet på
Instagram där
skolan där de bland
är inte rädd för vad
de
heter
annat anordnade en
andra ska tycka,
@naturisarna.
skräp-plockartävling,
säger Ebba.
säger Ebba Nylander-Ringarp,
11 år, som är en av de arton medlemmarna.
Målet är att få fler att bry sig
om miljön och agera mot nedskräpningen.

FÖLJ

.
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s
V eckopeng

SKOLAN

KÖPER DU MER
ÄN DU TÄNKT?
Färgglatt godis, fusk-rea och erbjudanden vid
kassan. Det finns massa sätt att locka dig att
köpa mer. Så här slipper du att gå i fällan.
TEXT T E RRI H E RRE R A ILLUSTRATION REBECCA ELFAST

EGENTLIGEN SKULLE DU bara
gå till butiken för att köpa lite
lördagsgodis. Men så kunde
man köpa tre godispåsar till priset av två. En bit bort fanns en
ny läsk med lockande förpackning. Och så var det extrapris på
chips. Vips, så var alla pengarna
slut! Vad hände egentligen?
– Alla butiker tar till knep för
att man ska köpa mer än man
har tänkt, säger Arturo Arques,
Lyckoslantens chefredaktör.
De kanske spelar bra musik
och många affärer, som kläd-
butiker, inreder så det ska kännas coolt att vara där. Vissa har
fik eller pingisbord i affären.
Dessutom designas varorna
för att se extra frestande ut. Ofta

1

tillverkas förpackningar som gör att
sig att tre choklad-
varorna ser större
kakor vanligtvis skulut än de är. Många
le kosta 21 kronor, så
Arturo
har kritiserat chips-
rabatten är jätteliten.
bolagen för att tillverka
Arturo föreslår att
stora påsar som är halv-
man ska bestämma sig redan
tomma. Kanske har du också lagt
hemma för vad man ska köpa
märke till att smink ofta ligger i
och hur mycket det får kosta.
rymliga och snygga askar – men
– Skriv en lista och håll dig
sedan är exempelvis ögonskugtill den. Det sämsta man kan
gan inte särskilt stor?
göra är att dra runt på stan och
se om man hittar något man vill
– ETT ANNAT TRICK är att
köpa – då kommer man nästan
man belönar kunden om man
garanterat hem med något man
köper mer, säger Arturo. Ett
inte behöver.
tydligt exempel är alla skyltar
med “Köp 3, betala för 2!”. Eller
ARTURO TYCKER OCKSÅ att
“Köp 3 chokladkakor för 20
man ska jämföra priser. Studier
kronor!” – och sedan visar det
visar nämligen att skillnaden
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SÅ SLIPPER DU BLI LURAD:
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LÄR DIG FÖRSTÅ JÄMFÖRPRISER
De finns ofta på hyllorna vid varan och
beskriver vad exempelvis ett kilo eller en liter
av varan skulle kosta. Be en vuxen visa och
förklara – det är enklare än du tror!

tänk efter
först!

HANDLA I
BILLIGA BUTIKER
Ska dina föräldrar dra till stormarknaden
och veckohandla? Följ med och köp godis
där. Det är nästan alltid mycket billigare.
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LUDVIG MOBERG,

12 ÅR, MÖRSIL

– Ibland när jag har gått för att
köpa lördagsgodis har det slutat
med att jag köpt något helt annat
än det jag tänkt när jag har sett “Köp
3, betala för 2!”. Eller så har jag köpt en
stor chipspåse där bara en tredjedel av påsen
innehåller chips. Men nu händer det inte så ofta,
bland annat för att jag har dragit ner på godiset.

HANNA WAHLÉN,
12 ÅR, STOCKHOLM

mellan olika affärer är större
än man tror.
– Ska du köpa något stort, som
hörlurar till mobilen, tycker jag att
man ska göra prisjämförelser på
nätet. Då kan man spara mycket.
HANDLAR DET OM mindre saker,
som lördagsgodis, så brukar det
alltid vara billigare i större butiker,
som stormarknader eller vanliga
mataffärer, än i små kiosker.
Allt det här låter ju jättesmart,
men gör inte en ekonomiexpert
som Arturo några missar?
– Klart jag gör. Jag har enormt
svårt att motstå erbjudanden om
att köpa tre kexchoklad för 20
kronor. Jag älskar kexchoklad!
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– Ja, och kanske ännu mer när jag var
yngre. Många affärer har godis som ser gott
ut men som är äckligt och plastlek-saker
som ser roliga ut men som går sönder på en
gång. Jag försöker undvika att spontanköpa
dyra saker, som kläder. Mitt tips är att gå hem
och fundera först om det är värt pengarna.

CARLA SEHLSTEDT,

11 ÅR, STOCKHOLM

– Jag har själv inte blivit lurad men en
gång såg jag att det stod ”Rea!” på en
skylt och under ”Ta 2 betala för 3!”. Den
gick jag inte på! Fast jag tror nog att de
hade skrivit fel. Mitt knep för att inte bli lurad
är att tänka ett längre tag. Förhoppningsvis vill
jag inte ha varan längre när jag går dit nästa gång!

ALBIN LODH, 13 ÅR, VÄXJÖ
SÄTT ETT PRISTAK
Bestäm hur mycket
du ska handla för och
håll dig till det. Gör inga
undantag och strunta 
i alla ”extrabilliga” er-
bjudanden.
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– Förr visste jag inte att man behövde
betala pant på läsk. Så jag tog med en
tiokrona, fast det kostade elva med pant,
vilket stod med minimala bokstäver.
Mitt knep nu är att låtsas att jag inte hör när
någon säljare försöker ge mig ett erbjudande. Eller så säger
jag bara nej tack och går så snabbt som möjligt därifrån.

13

Justin Bieber

FOTO: TT

Amanda Lind
ÅLDER: 39 år.
GÖR: Kultur-, idrottsoch demokratiminister.
FAMILJ: Man, tre
barn (varav det
yngsta är en liten
bebis) och två vuxna
bonusbarn.
DOLD TALANG:
”Jag kan jonglera
med tre bollar.”
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Ministern
?

Är du
en Spara
eller
Slösa,

Sveriges kulturminister Amanda Lind ska hjälpa till att hålla koll
på landets ekonomi. Men hur sköter hon sin egen?
INTERVJU AV: LIAM HENRIKSEN HOPPERS OCH MOA SJÖGREN
FOTO: MARGARETA BLOOM SANDEBÄCK

Tjänar man mycket pengar på ditt
jobb?

– Ja, det gör man. Kanske lite för mycket.

Sparar du mycket av pengarna du får?
– Ja, jag sparar en del av pengarna.
Sedan går det också åt mer pengar nu
när jag är minister. Till exempel har jag och min
familj flyttat från Härnösand till Stockholm, vilket
har kostat en del.

Vad lägger du mest pengar på?

– Det blir mycket vardagssaker. Mat, kläder... Vi har tre barn så det går mycket
pengar till dem. Och så en del till mina intressen
– som att gå på teater och idrottsevenemang.

Skänker du pengar till välgörenhet?

– Ja, det gör jag. Jag skänker pengar till
Naturskyddsföreningen exempelvis. Vi har
också en grej inom Miljöpartiet att alla ministrar ska
ge en del av sin lön till partiet, och det tycker jag är
jättebra. Det är ju på grund av Miljöpartiet som jag
är minister, och då kan mina pengar hjälpa partiet
att fortsätta jobba med miljöfrågor.

När är du som mest sparsam?

– Jag är ganska sparsam hela tiden.

När är du som mest slösaktig?

– Jag går ofta ut och äter lunch på restaurang och det känns lite slösaktigt, för det
kostar mycket jämfört med om man tar
med matlåda. Det är något
jag vill bli bättre på.

Hade du veckopeng som barn?

– Ja, det hade jag.
Först hade jag veckopeng,
och sedan månadspeng och

därefter fick jag ta hand om barnbidraget själv.
På så sätt fick jag lära mig vad saker kostade och
hur jag kunde lägga undan pengar för att spara
till något jag ville ha.

Om du ska köpa en tvål, väljer du den
som är billigast, den som är finast
eller den som är miljömärkt?

– Jag brukar välja den som är rättvisemärkt eller
miljömärkt, och tyvärr är den oftast dyrare. Det
tycker jag är fel, det borde vara så att det som är
miljövänligt är billigast, och det är något som jag
vill ändra på.

Vilket köp är du mest nöjd med?

– När jag var 19 år så köpte jag en blockflöjt, och lärde mig snart att spela. Jag
spelar fortfarande då och då.

Vilken sorts kultur tycker du att barn
borde få uppleva?

– Jag tycker att alla barn borde ha rätt att
både uppleva kultur – som att läsa böcker och gå på
konserter – men också att kunna utföra kultur. Att
spela instrument, spela teater, sjunga... Det finns så
många olika sorters kultur och vi gillar ju olika. Därför
är det viktigt att det finns mycket att välja på.

Jag vill ha mer gympa i skolan, kan du
påverka sådant?
– Ja, faktiskt så har vi bestämt att det
ska vara 100 timmar mer idrott i
skolan. Men det vore nog bra att
ha ännu mer för det är viktigt att
vi alla rör på oss.

.
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SPARA eller SLÖSA?
Ganska skönt
ändå att vår
kulturminister
är sparsam...

”En Spara? Inte så oväntat”

”JAG TYCKER ATT JAG är
både Spara och Slösa. Jag
har alltid sparat, men lägger
fortfarande mycket pengar på
godis och luncher. Och så gillar jag
att hyra film, köpa böcker, och gå
på teater, konserter och idrotts-
evenemang. Det är inte jättedyrt,
men går man hela familjen så kostar det en slant såklart. Precis som
alla andra gör jag felköp, särskilt
om jag handlar kläder när jag är
stressad. Jag försöker därför att bli
bättre på att tänka efter innan jag
köper något. Jag brukar fråga mig
om det verkligen är något jag tror
att jag kommer att använda.
GENERELLT HAR JAG DET auto-
matiskt i mig att försöka tänka
ekonomiskt. Jag gillar också att
handla second hand, både för
MOA: Det är bra att Amanda tänker efter innan hon
köper kläder och att hon
handlar second hand.

18

att det är billigare och för att det
är bra att använda saker många
gånger.
Redan som barn började jag
tjäna egna pengar. Jag sålde jultidningar, och senare delade jag ut
reklam. Som tonåring var jag också
telefonförsäljare, det var framför
allt för att kunna ha råd med min
hobby. Jag höll på med levande
rollspel och köpte tyger för att sy
medeltidskläder och annat man
behöver för att lajva.
Om jag hade flera tusen kronor
över skulle jag nog inte impulshandla något, utan lägga undan
det för att ha en buffert om något
skulle gå sönder hemma. Vi sparar
också pengar för att kunna köpa
en sommarstuga hemma i Norrland. Det är en dröm som min man
och jag har.”

.

LIAM: Amanda är en självklar
Spara. Hon sa till och med
själv att hon är sparsam
nästan jämt.
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VAD ÄR VALUTA?
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r

DET

Amerikanska dollar, brittiska pund och thailändska baht. Nästan alla länder har olika
slags pengar. Men hur funkar det? Här förklarar vi, med hjälp av vår knattereporter Moa.

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

MOA SKA RESA TILL
ÅLAND på sommarlovet.

Därför får hon 20 euro
att handla vad hon vill för. ”20
spänn? Det räcker knappt till en
glass!”, säger hon. ”Men Moa, det
är 20 euro – mer än 200 kronor.
Kommer du inte ihåg det?”, frågar
pappa. Han förklarar:

3

NÄSTAN VARJE LAND har
en egen valuta. Det vill säga
egna namn på pengar och
olika typer av sedlar och mynt. Man
kan inte betala med svenska kronor
utomlands, precis på samma sätt
som en amerikan inte kan betala med
sina dollar i Sverige. Man måste växla
pengarna – alltså byta från svenska
kronor till exempelvis norska kronor.

OLIKA LÄNDERS VALUTOR är olika

värda. Sverige är ett rikt land med bra
ekonomi. Det betyder att vi har en högt
värderad valuta, våra kronor är ofta mer värda
än fattiga länders. Vi kan få mycket för våra
pengar utomlands, om vi till exempel reser till
Thailand har många råd att gå på restaurang
varje dag, besöka badland och bo lyxigt.

5

VALUTAN KAN ÄNDRA

värde beroende på ekonomin
i världen. På morgonen kan du
exempelvis få en euro om du växlar 
tio kronor, medan du kanske behöver
betala elva kronor för en euro på kvällen. Fast oftast ändras det inte
så mycket mer än så. ”Det är lugnt,
bara jag får många glassar för min
20-eurosedel”, skämtar Moa. Och det kan
pappa lova.

PSSST!
VISSTE DU DET
HÄR?

EURON ÄR SPECIELL

Europa är speciellt för här har många länder
en gemensam valuta: euro. Så om du bor i
Finland och ska resa till Spanien behöver du inte växla pengar
eftersom båda länderna har euro.
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NÅGOT ANNAT
KNEPIGT – men också

lite spännande – är
att olika länders valuta har
olika system. För 10 svenska
kronor får du runt 25 000 dong
i Vietnam, men det betyder inte
att du plötsligt är rik och kan
köpa en dator för pengarna. De
räcker ändå bara till en glass
eller en halv hamburgare. En
dong är värd jättelite även för de
fattigaste i Vietnam.

ENKLARE (MEN TYNGRE) FÖRR

Förr i tiden behövde man inte växla pengar
när man reste. Man hade mynt i koppar,
silver eller guld som vägde olika mycket. Ju
mer mynten vägde, desto mer värda var de.
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sif fror .

Frågan är om det går
att rida på Bombel.
Vad tror du?

I VÄRLDEN

Det är numret till Bris – Barnens
rätt i samhället. Organisationen arbetar för att stötta och
hjälpa utsatta barn och unga,
men också för att förbättra
barns och ungas villkor och
rättigheter i samhället. Sam-
talet till Bris kostar ingenting
och det syns inte på telefon-
räkningen. Du kan också mejla, chatta eller boka tid med
en kurator, och får alltid vara
anonym. Läs mer på bris.se.
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CENTIMETER
Den polska
pytteponnyn
Bombel har
en mankhöjd (det
vill säga när man mäter
från marken upp till
skulderbladen) på
56,7 centimeter. Det är
mindre än en greyhound-hund. Trots att
Bombels föräldrar var
av normal storlek, stod
det efter några månader
klart att det var något
speciellt med just den
här lilla hästen, som är
av rasen appaloosa. Nu
finns han i Guinness
rekordbok som
världens minsta
hingst.

768...

Lukas
Graham

FOTO: RASMUS WENG KARLSEN

116 111

56,7

pojkar fick förnamnet Lucas/
Lukas under förra året, vilket
innebär att det är Sveriges
populäraste pojknamn just nu.
Etta på tjejernas topplista är
Alice. Båda namnen har varit
på topplistan under många år
och du känner säkert någon
som heter det. För 100 år
sedan trendade Anna, Ingrid
och Karin samt Karl, Sven och
Nils. Och på 1940-talet skulle
killarna heta Bengt, något som
väldigt få döps till i dag.

7,75 miljarder...

invånare finns på jorden. Enligt beräkningar från FN når vi 8 miljarder år 2024.
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KRÖNIKAN

Hedda:

”Killar, tvätta själva!”

’’

DET ÄR INTE MÅNGA
GÅNGER en snubbe har
sagt till mig att kvinnor inte är lika
mycket värda som män, men vissa
får höra detta varje dag. Vi kan ta
min granne till exempel, vi kan kalla
henne Alice. Hon går i åttan. Nästan
varje dag är det några killar i hennes
klass som säger att det är konstigt
att kvinnor får jobba. ”De ska ju vara
hemma och tvätta.”
Men hallå?! Det här är Sverige
och år 2020! Vi har kommit ganska långt med jämställdhet! Vi har
samma rätt att ha ett jobb som ni
har! Om ni tycker att vi borde vara
hemma och tvätta, så kan ni fråga
hur många kvinnor som skulle vara
nöjda med ett sådant samhälle.
EN GÅNG HÖRDE JAG en man som
kallade sin fru för ”kärring”. Frun
var inte där då, men alltså – jag
tycker synd om henne. Det skulle
inte förvåna mig om hon blir kallad
”kärring” varje dag. Alla dess hashtags som har skapats för att kvinnor

blir orättvist behandlade skulle inte
behövas om folk bara kunde försöka
tänka lite mer.
DU HAR KANSKE HÖRT låten ”Småtjejer” av Linnea Henriksson någon
gång? Om inte, så lyssna på den.
Den handlar om kvinnors rättigheter.
Till exempel sjunger hon:
”Men kvinnan jobbar kvar när alla
män går hem
Ingen lön mellan fyra–fem”
och

hedda
lamme
lundgren
ÅLDER: 12 år.
SKOLA: Lillestad-

skolan, Växjö.

”Men våran storebror, hans polare,
dom är inte feminister
Dom har råd och verkar vinna på
att skita i
Så länge en kvinna är bunden
Är ingen av oss fri”.
DET HEMSKA ÄR ATT DET ÄR
SANT.
Jag tycker att alla borde tänka
mer på det här, så blir världen en
tryggare och trevligare plats.

.

FRITIDSINTRESSEN: Orientering,

dans, tvärflöjt och
friidrott. ”Just nu får
jag inte träna, så nu
går jag bara på flöjt.
Min hälsning till alla
läsare är: träna aldrig om du har ont i
knäna!”

3 tips till killar som är emot jämställdhet

1 2 3
TVÄTTA SJÄLVA!
Om ni tycker
det är jättekul
så kan ni ju
dela med er av
er nya, roliga
hobby, men till
ALLA!

TÄNK EFTER
Hade ni velat
ha mindre
lön för samma arbete,
eller kanske
inte ens få
jobba?

ATT FÅ HÖRA ATT
man inte är lika mycket värd för att man
är kvinna är inte så
kul. Hur glada hade ni
blivit om tjejer sa att
ni var mindre värda
för att ni är killar?

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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KORSORD OCH SUDOKU: MAPPELL
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LYCKOSLANTEN-

I DETTA NUMMER berättar
Oscar från Glasgow om sitt
favoritplagg. I vilken del av
Storbritannien ligger Glasgow?
Svaret finns inte i tidningen, utan
du måste söka i en kartbok eller
på nätet.

NR 2 2020

VILKET ÅR SPELADES det

allra första VM i damfotboll?

VAD HETER CAROLINE

Segers nuvarande klubb?

B

4000 halvlitersflaskor.
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PÅ SIDORNA 10–11 berättar några barn om att de
startat ett eget parti. Vad
heter partiet?
VAD HETER VALUTAN

i Thailand?

SVAR FRÅN SIDAN 2:

Rätt svar är ungefär 4000 halvlitersflaskor. Varje liter vatten
kostar ungefär ett öre, så man får
2000 liter vatten för 20 kronor.
Att kranvatten är så billigt
i Sverige (trots att det är en
sådan värdefull råvara) beror

7
8
9
10

I DETTA NUMMER intervjuar vi Amanda Lind som
är minister. Vilken sorts
minister är hon?

VAD ÄR NUMRET till 

Bris?

VAD HETER VÄRLDENS

minsta hingst?

I VECKOPENGSSKOLAN

intervjuar vi bland annat
Ludvig från Mörsil. I vilket
landskap ligger orten? Svaret
finns inte i tidningen, utan du måste söka i en kartbok eller på nätet.

HUR GAMMAL är

artisten
Justin Bieber som är på
vår poster?

De rätta
svaren hittar
du på sidan
24.

på att vi har bra tillgång till vatten av
mycket god kvalitet. Priset beror dock
lite på var i Sverige du bor.
Oavsett pris är det galet mycket
billigare att ta med vatten hemifrån än
att köpa i kiosken.
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Pastasallad
carbonara

ma bra

lätt som
en plätt

tips från
topp till tå

Den här pastasalladen tar bara 20
minuter att göra och är perfekt
att ta med på picknicken eller
skolutflykten – och ja, den är ju
bra som en vanlig middag också!
4 portioner
2 pkt bacon
2 ägg
½ dl olivolja
1 msk vit balsamvinäger
150 g parmesanost (ca 3 dl riven)
½ kruka basilika
250 g cocktailtomater
1 ½ liter kokt kall pasta (ca 400 g okokt)
svartpeppar
GÖR SÅ HÄR:
1. Skär baconet i cirka 3 centimeter
breda bitar. Sprid ut på en tallrik.

2. Mikra på högsta effekt tills bitarna är

Receptet är
hämtat ur
Sara Begners
bok "Veckans
favoriter".

krispiga. Låt stå kvar tills tallriken svalnat
eller be en vuxen om hjälp.

3. Knäck 2 ägg och lägg vitorna och

gulorna i var sin skål. Vispa gulorna med
½ dl olivolja och 1 msk vit balsamvinäger.

4. Riv parmesanosten på ett rivjärn.

Plocka bladen från ½ kruka basilika och
riv i bitar.

5. Lägg den kokta pastan och cocktail-
tomaterna i en skål. Häll över ägg-
dressingen. Tillsätt bacon, parmesanost
och basilika och blanda ordentligt. Vrid
några varv med pepparkvarnen över
salladen före servering.
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FOTO WOLFGANG KLEINSCHMIDT

Visste du att... jordgubbar är riktiga superbär? De

innehåller fibrer, mer C-vitaminer än apelsiner och
bäst av allt: de är jättegoda och
ofta närodlade (på sommaren).

TRÄNING PÅ FEM MINUTER

Har du suttit stilla för länge? Det här träningsprogrammet gör susen,
och bäst av allt: Det tar bara fem minuter. Varje övning ska utföras under en minut.

Jogga

på
stället
med höga
knän...
Fuska
inte!
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Stå i plankan under

3

Upphopp! Gå ner på
huk så du kan nå golvet och hoppa därefter
en minut. (För
upp så högt du kan
jobbigt? Stå i 30
sekunder, vila 15 medan du sträcker armarna uppåt. Landa mjukt
sekunder och
och fortsätt direkt ner till
stå sedan i 30
knäböj igen. Upprepa.
sekunder till.)

4

Armhävningar. En

riktig klassiker som
är bra för hela kroppen. Ryggen ska vara
rak när du har ställt dig
i startposition. Sänk
kroppen sakta innan du
trycker dig upp igen.

5

Jägarvila. Stå

med ryggen
mot en vägg. Sjunk
sedan neråt med
benen till 90 grader,
som om du skulle
ha suttit på en stol.
En tuff utmaning!
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1) 1991. 2) FC Rosengård. 3) 116 111. 4) Skottland. 5) Naturpartiet.
6) Baht. 7) Kultur-, idrotts- och demokratiminister. 8) Bombel. 9) Jämtland. 10) 26 år.
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