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Vad är dyrast?

Åååh, de är ju så mjuka och söta! Ibland blir husdjurssuget bara för
stort. Men den urgulliga katten kostar inte bara att köpa, man måste ha
råd med mat, veterinärbesök och prylar också.

Vad kostar en vanlig huskatt
under de första tre åren,
tror du?

A

17 000–18 000 kronor.

C

Över
25 000 kronor.
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B

6 000–8 000 kronor.

Svaret hittar du på sidan 26.
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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.

Väl ommen
TILL LYCKOSLANTEN!

Dags för 200 årskalas!
DU HÅLLER ETT EXTRA tjockt
j ubileumsnummer av Lyckoslanten
i händerna. Vi firar nämligen att
det är 200 år sedan den första
sparbanken i Sverige öppnades.
Det låter kanske inte som en stor
sak att fira, men den är gigantisk
när man tänker efter. Innan den 28
oktober 1820 fanns det ingen bank
i hela Sverige!
FOLK KUNDE INTE spara sina pengar
på annat sätt än att gömma dem
hemma och det fanns inga sätt
att låna pengar på. Det gjorde att
folk blev kvar i fattigdom och att
Sverige var ett av Europas a
 bsolut
fattigaste länder.
Om det och massa annat berät-

Postern

Den supersöta pungråttan
lever i Amerika. Storleken kan
variera mellan en råtta och en
katt.

l

Svansen använder den till
att fånga saker och för att hålla
balansen när den klättrar.

l

Pungråttan tillbringar större
delen av sin tid uppe i träd-
kronorna, där den trivs bäst.

l
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tar vi på sidorna

16–19 – och så
får du se hur Spara & Slösa såg
ut från början.
MEN NATURLIGTVIS bjuder vi
på en hel del annat också, som
till exempel intervjuer med
två stora favoriter: IJustWantToBeCool och Laleh. Och så
berättar bröderna Omar och Ali
hur de ryckte ut under corona-
krisen och började handla åt
grannar som behövde hjälp. Vilka
fantastiska vardagshjältar!
Trevlig läsning!

.

ARTURO ARQUES

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

Arturo med knattereportrarna
Liam Henriksen Hoppers och Moa Sjögren.
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BRÖ DER NA

Victor och
Emil Beer
samt deras kusin Joel Adolphson
har gjort sketcher så länge de kan
minnas.
– Vi är uppvuxna tillsammans
på landet och började spela in påhittade radioprogram på kassettband när vi var sex-sju år. Senare
uppträdde vi på avslutningar och
roliga timmen, berättar Victor.
Trots detta dröjde det ända tills
2011 innan de började lägga upp
sina filmklipp på Youtube under
namnet IJustWantToBeCool.
I dag är gruppen Sveriges mest
framgångsrika på Youtube (beroende på hur man räknar) med två
stora kanaler. Men det sade inte
boom på en gång utan kanalerna
växte långsamt.
– Det första klippet som nådde
över 20 000 tittare var videon Min
katt. Men det betydde inte att vi var
igenkända på stan och kunde försörja oss på det här, säger Joel.

ÄVEN OM IJWTBC har sysslat med
humor sedan de var barn hade
ingen av dem några ambitioner att
bli kända. Först när de gjorde sin
första SVT-serie insåg de att det
gick att jobba med humor på heltid.
Innan dess hade alla pluggat eller
jobbat vid sidan av.
– 2014 bestämde vi oss för att
sluta jobba med annat för att lägga
all tid på IJWTBC.
Fast först gick Victor och Joel
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Just nu är
Victor...
...Joel och ...

...Emil helt
insnöade
på ljudböcker.

FOTO: TT

3 TIPS
OM DU VILL
STARTA EN YOUTUBE-KANAL
HA RÄTT SKÄL. Gör det för att det är kul, inte för
att bli känd eller tjäna pengar.

HA INTE YOUTUBE SOM ETT INTRESSE I SIG,

klart sina högskoleutbildningar,
vilket de är glada för i dag.
– Det är så många som tänker att de ska hoppa av efter
gymnasiet för att bli youtubers.
Gör inte det! Plugga till någonting i stället – och hitta därefter
ett sätt att visa upp dina kun-
skaper, säger Joel.
DE PRATAR MYCKET om vikten
av att utveckla sin talang eller
sitt intresse innan man startar
en Youtube-kanal.
– Om du är duktig på Lego
så kan du skapa en Legokanal –
kom ihåg att man inte måste göra
det som redan finns, säger Emil.
I dag är IJWTBC långt mer än
en Youtube-kanal. När vi träffas

utan hitta ett intresse som du kan visa upp på
Youtube.

gör de två humorserier
HITTA DIN GREJ. Många som slår igenom på
för Storytel, en SVT-seYoutube i dag har någon specialkunskap.
rie och är på väg att lanDet kan handla om att bygga coola
robotar, måla eller visa
sera en podd.
upp akrobatik.
Hur hinner ni?
– Vi delar upp oss. När vi
började så gjorde vi allt som
en enda klump, men nu är Joel
– Vi gjorde sketcher varje
huvudansvarig för SVT-serien
vecka i sex år, och fick slut på
och Emil och jag för Youtube-
idéer. Därför har det varit roligt
kanalerna, säger Victor.
att göra något annat, även om vi
Sedan 2012 har gruppen förvill behålla vår stil oavsett om det
utom sin första Youtube-kanal
är en sketch eller ett klipp där vi
även den snabbväxande kanalspelar Minecraft, säger Victor.
en IJustWantToBeCool2 – du
Alla som sett något som
har kanske sett den? Några
IJWTBC gör vet att deras stil
återkommande inslag är “gissa
kännetecknas av högt tempo,
priset” eller att någon i gruppen
mycket effekter och en rejäl dos
testar något (sura godisar eller
sjuk humor. De tycker att man
konstiga life hacks).
får skämta om vad man vill,

7 x ijwtbc
LJUDBÖCKER

IJUSTWANTTOBECOOL

Youtubekanal med över
930 000 prenumeranter,
där den första sketchen
Svenskar älskar Justin Bieber
lades upp i december 2011.
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IJUSTWANTTOBECOOL2

Gruppens snabbast växande
kanal med runt 670 000 prenumeranter. Mer blandat material,
men alltid med humor.

Trion har gjort flera humorserier för
Storytel, bland annat Sommarjobbarna,
Rymdens parkeringsvakter samt Sherlock
och Holmes– där den
sistnämnda blivit
nominerad till Stora
ljudbokspriset.
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VI MÖTER: IJWTBC

"Vi gjorde sketcher varje vecka i
sex år, och fick lite slut på idéer."
men valde att ta bort skämt som
handlade om corona i kommande
episod av Rymdens parkeringsvakter på Storytel.
– Det var inte värt det om
någon skulle bli ledsen, säger
Emil.
Annars får de sällan sura
kommentarer. Den enda gången
folk blev riktigt arga var när de
skämtade om kristendomen.
– Vår sketch handlade om att
Jesus återuppstod och skulle fira
jul, men förvandlade tomten till
vin, säger Joel.
De var lite förvånade att så
många blev sura, eftersom klippet innan gick ut på att Emil
mixade ner Joel och drack upp
honom. Men då reagerade ingen.
EMIL, JOEL OCH Victor är släkt,
uppvuxna tillsammans, jobbar
dagligen ihop – och Victor och
Joel har även gått i samma klass.
Tröttnar de aldrig på varandra?
– Egentligen inte, men vi har
gått från att vara vänner som
hänger på kvällarna till kollegor
som ses på dagarna, säger Victor.
Vad gör ni om ni blir
osams?
– Oftast kan vi resonera oss
fram. Om någon motiverar varför

TV-SERIER

Efter första humorserien Semi har det
blivit flera serier,
som Konsten att få
sin mamma att gråta
och Skolan.
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han tycker annorlunda så tänker
vi oftast lika till sist. Var det ett
präktigt svar? undrar Joel.
– Det vore roligare att säga
att vi har en fight club i källaren,
säger Emil – och snart är diskussionen igång hur en sådan slagsmålsklubb skulle se ut. Vems öra
skulle ryka först?
NÄR DEN HÄR TIDNINGEN går
till tryck närmar sig IJWTBC
tre kvarts miljard visningar på
Youtube.
– Herregud, jag har aldrig insett att det går så bra, säger Joel.
– Vi har kanske för mycket självkritik. Direkt när jag
hörde dig säga det där med tre
kvarts miljard så tänkte jag att
det är vad Pewdiepie får på två
månader, säger Victor.
De har bestämt vad de ska göra
när de får en miljon följare på sin
första Youtubekanal: De ska ha en
livestream och titta igenom alla
sketcher från början till slut. Det
kommer att ta ungefär tolv timmar.
– När vi når en miljard
visningar kommer vi att titta på
alla våra kanal två-klipp! utropar
Joel och möts av stönanden från
de andra två.
– Men det kommer ju att ta en

Spara
HAN ÄR MEST

ALLA: ”VICTOR!”
VICTOR: ”Jag sparar
pengar på olika konton, både på
vanliga sparkonton och i aktier.
Det som blir över får jag göra av
med på nöjen. Fast fram till för
kanske två år sedan gjorde jag
inte av med några pengar alls.
Jag köpte kläder en gång per år
och gick aldrig på restaurang. Nu
har jag blivit lite bättre på att unna
mig själv saker.”

S l ösa
HAN ÄR MEST

JOEL: ”Det är Emil eller jag.
Jag köper få, men sjukt dyra
prylar: elskateboard, speedbike,
minidator, den bästa iPhonen...”
EMIL: ”...medan det blir väldigt
mycket restaurangbesök för
mig. Min flickvän har jobbat på
restaurang och är väldigt kunnig,
så det har blivit lite som en
gemensam hobby att gå ut och
äta. Fast både Joel och jag har
också sparkonton.”

vecka? protesterar Emil.
Fast snart börjar de tänka ut
hur det ska gå till rent praktiskt.
Idéerna haglar.
Vad de har planerat? Det får
du se när de nått en miljard visningar.

.

JULKALENDRAR

PODD

I den nya podden Vad
hade du gjort? löser
IJustWantToBeCool
stora och små
problem.

MUSIK

Flera av gruppens låtar finns att lyssna
på eller ladda ner. Störst är Sparka
på bollen med drygt två miljoner
lyssningar.

2019 spelade Victor
en av huvudrollerna
i barnradions jul-
kalender, och i år
är Joel aktuell
i tv-kalendern.
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HJÄLP HEMMA

Någon går i skola långt hemifrån
och kan inte hjälpa till, medan
andra lagar mat varje dag.

Vi frågade barn i fyra länder
om att hjälpa till hemma.
TEXT A NNA - M A RI A STAW R E B E R G
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

BRODIE,

STORBRITANNIEN:
Hur mycket hjälper du till
hemma?

– Jag går på internat-
skola, så jag kan bara hjälpa
till på helgerna. Men, jag
städar mitt rum varje dag
här på internatskolan. När
jag är hemma hjälper jag
mina föräldrar varje dag. Min
mamma sitter i rullstol, så jag försöker hjälpa till så mycket jag bara kan.

Vad hjälper du till med?

– Jag städar rummet, plockar
undan tvätten. Jag passar även mina
syskon och hjälper min mamma att
bära saker.

Tycker du att det är roligt eller
tråkigt att hjälpa till?

– Jag tycker det är kul. Jag vill gärna
hjälpa mina föräldrar.

Är det svårt, tycker du?

– Nej, det är lätt. Det enda som är
krångligt är att ta hand om mina syskon, särskilt när de inte lyssnar!

Namn: Brodie McInally-Johnston.
Ålder: 11 år. Bor: I Trossachs
nationalpark, Skottland. Familj:

Mamma, pappa, två lillasystrar, en
lillebror. Fritidsintressen: Lyssna
på musik, läsa, kolla på film och
pyssla.
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OSCAR, ITALIEN:
Hur mycket hjälper du till
hemma?

– Det beror lite på. Ofta har
vi mycket läxor som ska göras
till dagen efter, och eftersom vi
kommer hem först vid halv fem
på eftermiddagen kan det vara
svårt att hinna allt.

Vad hjälper du till med?

– Jag hjälper till att laga mat
och så dukar jag. Jag behöver
inte duka av, men jag måste
plocka undan på mitt rum
och lägga kläderna i tvätten.
Jag städar också undan mina
grejer.

Tycker du att det är roligt
eller tråkigt att hjälpa till?
– Det är roligt. Särskilt att

laga mat, jag kanske ska bli
kock när jag blir stor.

Är det svårt, tycker du?

– Nej, men mamma brukar
få säga till mig, för annars
glömmer jag.

Namn: Oscar Olenklint
Buffolibo. Ålder: 10 år. 
Bor: I Florens, Italien. Familj:

Mamma och pappa, men de

bor inte ihop. Fritidsintressen: Fotboll,spela Playstation,
lyssna på hiphopoch titta på
matlagningsprogram.
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BAO AN,
VIETNAM:

Hur mycket hjälper
du till hemma?

– Jag hjälper till varje
dag.

Vad hjälper du till med?

– Jag hjälper till med middagen
efter skolan, diskar och hjälper till att
städa.

Tycker du att det är roligt eller
tråkigt att hjälpa till?

TROSSACHS
NATIONALPARK

– Jag tycker det är kul att laga mat
och att göra olika hushållssysslor.
Mina kompisar kan inte förstå att jag
gillar det, men det gör jag!

Är det svårt, tycker
du?

– Nej, jag tycker inte
att det är särskilt svårt
att laga mat. Jag kan steka
fisk, ägg och grönsaker. När
coronaviruset är borta ska
jag laga en särskild maträtt åt min
familj för att fira. Det är ett recept som
jag har hittat på själv.

Namn: Bao An. Ålder: 10 år. Bor:
I Hai Phong City, Vietnam. Familj:

Mamma, pappa och lillasyster.
F ritidsintressen: Cykling, och att gå
i skolan, även om det kanske inte är
ett fritidsintresse.

FLORENS

NEW DELHI

HAI PONG CITY

– På vardagarna hjälper jag inte till
så mycket. Då städar jag bara undan
mina saker, lägger dem på rätt plats
och lägger min smutstvätt i tvätt-
korgen.

– Nej. Däremot är det svårt att
hinna, för på vardagarna har jag så
mycket läxor.

– På helgerna utför jag olika hushållssysslor som att städa mitt rum
och min toalett. Jag brukar också duka
bordet och städa huset.

Namn: Shivranjani Rathore.
Ålder: 13 år. Bor: I New Delhi, Indien.
Familj: Mamma, pappa och lillebror.
Fritidsintressen: Kalligrafi, lyssna

Tycker du att det är roligt eller
tråkigt att hjälpa till?

D
PÅ

– Jag tycker om att hjälpa mina för-

på musik, cykla och poesi. "Jag
tävlade nyss i poesi och vann
första pris."

Mo

Vad gör du på helgen?

Är det svårt, tycker du?

rs TI

Hur mycket hjälper du till hemma?

äldrar. Dessutom tycker
jag att det är viktigt att
lära mig göra en del saker
själv.
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VI GJORDE

!

”VI HANDLADE ÅT
VÅRA GRANNAR”
När coronakrisen slog till i våras bestämde sig
Omar och hans lillebror Ali för att rycka ut
och handla åt grannar som behövde hjälp.
Det blev till sist över 100 personer som
stod på listan.
– Vi tröttnar aldrig, säger Omar.
TEXT TERRI HERRERA FOTO PER SANDBERG

OMA R

och Ali Al Latif är
vana att hjälpa andra.
På sommaren för två år sedan,
när det var så varmt, kom deras
föräldrar på att man kunde handla
glass åt äldre personer i området
som hade det svårt i sommar-
hettan. Pojkarna fick vara med
och dela ut glassarna och tyckte
att det kändes både kul och viktigt.
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När coronapandemin slog till
i mars var det därför självklart
att höra efter med grannarna
om de behövde hjälp med något.
Omar, 10 år, och Ali, 8, delade
ut lappar i området hemma i
Strängnäs och uppmanade äldre
och andra riskgrupper att ringa
eller sms:a om de ville få varor
köpta i mataffären. Några hörde

av sig, och sedan blev det fler och
fler, speciellt när deras pappa
skapade en Facebook-grupp.
Plötsligt var det över 100 personer som behövde deras
hjälp! För att det skulle
fungera engagerade sig
flera vuxna – inte minst
killarnas föräldrar –
genom att hjälpa till
att handla och fördela arbetet.
– ALI OCH JAG
HANDLADE till
kanske åtta personer i veckan.
Under påsklovet
blev det ännu fler,
då levererade vi
matkassar till 35
hem. Det var inte så

STRÄNGNÄS
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Svårast är det
att hitta rätt
varor ...

... men de får
hjälp av butiks-
personalen, som
numera känner
dem.

Nästa
svårighet är
att hitta rätt
adress.

SUGEN PÅ ATT
HJÄLPA TILL?
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BERÄTTA ATT DU FINNS

2

ENGAGERA FLERA

Sätt upp lappar och skapa
en Facebook-grupp så att ni
når ut. Bestäm hur man ska
kunna kontakta er och vem
man ska kontakta så det inte
blir rörigt.

– Massa kompisar i skolan
har kommenterat, och det känns
som att alla på stan känner igen
vår familj, säger Omar.
Coronapandemin har tack
och lov ett slut någon gång, men
bröderna tänker inte sluta hjälpa
äldre för det.

Om många hör av sig – hur
gör ni då? Det kan vara bra att
vara ett helt gäng som byter
av varandra och hjälps åt.

3

TA HJÄLP AV EN VUXEN

de
de
or

och berättat om sin
insats. Så nu har de
blivit lite av kändisar
hemma i Strängnäs,
vilket de är rätt nöjda med.

– GAMLA OCH SJUKA behöver
hjälp även efter corona.
Nu vet de var vi
finns och kan
bara ringa eller
skicka ett
meddelande
om de be-
höver hjälp.
Vi tröttnar
aldrig, man
ska ta hand om
äldre, säger Ali.

t!

Engagera dina föräldrar, dina grannar
eller p ersonalen i
affären.

gj

– EN KVINNA BÖRJADE till
e xempel gråta av tacksamhet när
vi kom med matkassen. Då ville
vi bara krama henne, men det
gick ju inte på grund av smittorisken, säger Ali.
Flera tidningar har skrivit
om killarna och de har även varit
med i Nyhetsmorgon på TV4

1

Vi

jobbigt som det låter, det är roligt att hänga i affären. Personalen känner igen oss och hjälper
till jättemycket, säger Omar.
För det svåraste är att förstå
inköpslistorna och hitta alla
varor, tycker de. Och att hitta till
rätt adress när man ska lämna
matkassarna. Sedan har det varit
lite svårt att hålla avstånd till
alla personer de lämnar varorna
till.

Belöningen är
tacksamma och
glada människor!

.
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BLÅST AV REKLAMEN?

Får ett företag göra reklam som riktar sig till barn? Och vad
räknas som reklam? Här förklarar vår expert allt du behöver veta.
TEXT T E RRI H E RRE R A ILLUSTRATION REBECCA ELFAST

OM MAN SÄGER ORDET reklam
tänker nog de flesta på skyltar
på stan, reklamfilmer och kanske tidningsannonser. Men ofta
smygs reklam in i ditt liv på
andra sätt, till exempel genom
att huvudpersonen i din favorit-
serie har en supertrendig
klocka och att det syns tydligt
vilken sorts mobil karaktären
pratar i. Eller att en influerare
testar en ny pryl, matvara eller
en attraktion på ett tivoli. En
sak är säker: Om väldigt många
på Insta och Youtube börjar
hajpa en vara samtidigt så
brukar det röra sig om att något
företag verkligen vill att du ska
köpa den varan. Men hur är det
egentligen – får man ens göra
reklam som vänder sig till barn?
– Det finns faktiskt inget
förbud mot marknadsföring
som riktar sig till barn. Det är

1

tillåtet, men med flera
begränsningar, säger
Cecilia Norlander, som
är jurist på Konsumentverket, och som bland
annat jobbar med de här
frågorna.
MAN FÅR INTE DIREKT uppmana barn att köpa något – som
“Köp nu – jättebilligt!” – och
inte heller ha tv-reklam riktad
till barn under 12 år.
– Det är för att barn inte
själva ska fatta beslut om att
köpa saker, det ska deras föräldrar göra. Barn får inte heller
teckna avtal, som mobilabonnemang eller prenumerationer på
appar, säger Cecilia.
Vad är då okej marknadsföring till barn?
– Tja...en webbsida som

3 X REKLAMKOLL
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REKLAM = MASSA SAKER

”De flesta som säger att de inte går på
reklam glömmer att den kan se ut på olika
sätt. Även om någon du följer på Youtube
känns som en kompis kan hens tips vara
för att sälja prylar”, säger Cecilia.

2

Är det här reklam?
Ibland är det svårt att
se skillnaden.

Cecilia

beskriver saker som
går att köpa är normalt
helt okej. Till exempel om någon testar olika högtalare eller
nya glassar, säger Cecilia Norlander och tillägger att det är
ganska ovanligt att stora företag
bryter mot reglerna. De flesta
anmälningar som kommer in
till Konsumentverket gäller
i stället köp inuti appar eller
onlinespel, där man uppmanas
köpa extrafunktioner för att
komma vidare i spelet.
OCH SÅ KAN DET vara problem med influerare som inte
riktigthar koll på vad som gäller.
Många är dåliga på att skriva ut

våga anmäla,
tycker jag!
ALLA GÅR PÅ REKLAM

”Har du gått på någon uppmaning att
köpa saker? Våga berätta, du har inte gjort
något fel. Den som ska skämmas är den som lurade
dig att göra av med pengar. Alla, vuxna som barn, har
blivit lurade av reklam någon gång”, säger Cecilia.

LYCKOSLANTEN 03 2020

Har du blivit
m?
a
l
k
e
r
v
a
d
a
r
u
l
LUDWIG SANDBERG,

12 ÅR, SKÖVDE

– Jag såg ett erbjudande om att
man kunde köpa två kexchoklad för
tio kronor, ordinarie pris var 14 kronor.
När jag kom fram till kassan fick jag
ändå betala 14 kronor. Jag påpekade felet,
men hen i kassan sa att erbjudandet hade gått
ut. Finns skylten kvar i affären så tycker jag att
butiken får skylla sig själva och följa erbjudandet.

WENDY FREDSBERG, 12 ÅR, SKÖVDE
att det är annonssamarbeten.
Vissa har också olika former av
reklam riktade till barn. Ett exempel är när en känd T
 iktok-profil
i våras uppmanade sina följare att
ringa in till hans livesändningar
– men samtalen gick till ett betalnummer som kostade nästan tio
kronor i minuten. (Och flera som
ringde kom inte med, utan ringde
gång på gång.)
– MAN KANSKE INTE tänker på det
som reklam, men om någon ber en
att ringa ett nummer som kostar
pengar så är det vad vi kallar ”köpuppmaningar till barn” – helt enkelt otillåten reklam, säger Cecilia
Norlander.

3

.

ANMÄL

Du kan anmäla på
konsumentverket.se om du
ser något som verkar fel. Om
du har blivit lurad på pengar
kan du och en förälder höra
av er till h
 allakonsument.se
för att få hjälp att få pengarna tillbaka.
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– Jag skickade efter en produkt som
det gjordes reklam för på en hemsida. Den
betalades och det stod att det skulle ta 5–7
dagar för varan att levereras. Den har fortfarande inte dykt upp, fast det är flera månader
sedan vi beställde den. Mitt tips är att jämföra
produkter innan du skickar efter något.

OLIVER HJALMARSSON,

12 ÅR, SKÖVDE

– Det började med att jag skulle köpa
airpods från nätet. I annonsen stod det att det
var airpods – alltså en till varje öra. Det kom dock
bara en. Så vi fick köpa ytterligare en. Det tråkiga
var att båda var till vänster öra. Ett tips för att inte bli
lurad är att läsa igenom vad som gäller noga, och även läsa
på vad andra tyckt om varan.

ELIZ KARATAS, 12 ÅR, SKÖVDE
– Jag såg reklam i min mobil med en
bild på McDonalds nya glass. På bilden såg
den jättegod ut, toppad med massa grädde
och karamellsås. Senare beställde jag glassen
och blev väldigt besviken. Den jag fick såg inte
alls ut som på bilden – glassen var smält och hade bara några
få chokladbitar på toppen.
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Pungråtta

Hurra!

BANKEN

200 år!

Från bankbok, cykelsparbössetömmare och bybanker
till kort, värdetransporter och Swish. Massa saker har hänt
sedan den första banken i Sverige öppnade för 200 år sedan.
Fast mycket är sig ganska likt ändå.

-TAL
0
0
18

TEXT TERRI HERRERA RESEARCH: ANDERS SJÖMAN
ILLUSTRATIONER: LENA FORSMAN
KÄLLA: SWEDBANKS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA
(DÄR ANNAT EJ ANGES)

SÅ HÄR
BÖRJADE DET...

Säg hej till Sverige, tidigt 1800-tal. Om du
var barn då skulle du växa upp i ett av Europas
fattigaste länder. Vi hade 2,5 miljoner invånare.
Ungefär 80 000 bodde i Stockholm, men de flesta
bodde i små byar och slet hårt inom jordbruket.
Många måste vända sig till fattigvården, som
inte hade mycket att erbjuda. Det fanns inga
banker i Sverige = inga sätt att spara sina
pengar på (förutom att gömma dem i
ett skåp) eller ta lån – om man inte
f rågade någon rik person man
kände.

1820
Bankpremiär i Sverige!

Eduard

En smart idé
Många grubblade över hur man skulle kunna
förbättra situationen för vanliga människor
och någon kläckte en idé: Tänk om man skulle
starta en bank. Liknande system fanns i bland
annat Skottland och Italien. Sparbanksidén var
att vem som helst, när som helst, skulle få sätta
in hur små belopp som helst – och ta ut dem när
de ville. På så sätt skulle folk kunna spara pengar,
som de sedan kunde använda för att investera i
exempelvis nya jordbruksredskap eller när det
blev tuffare tider. Det här kan låta som en
självklar grej, men då var det helt nya
tankar.
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Den 28 oktober 1820 öppnade
den unge tyske köpmannen Eduard Ludendorff dörren till G
 öteborgs sparbank. Det var
inte en bank vi skulle känna igen i dag, den låg
i Ludendorffs vardagsrum och hade öppet tre
timmar varannan vecka. Sveriges första
sparbankskund var treåriga Carolina
Bernhardina Hammardahl, som satte
in 12 skilling med hjälp av sin pappa
Gustaf Henrik. Kund nummer två var
hennes lillebror Henrik Teodor Hammardahl, inte ens ett år gammal.

Bankbok
Alla kunder fick en bankbok, en värdehandling lika viktig att hålla ordning på
som dagens bankkort. Den skulle man
ha med sig varje gång man satte in eller
tog ut pengar på banken. En bank-
anställd fyllde i förändringarna så att
alla skulle kunna hålla ordning på hur
mycket som fanns på kontot.
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1860

KÄLLA: ERICSSONS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA

1890

Många vill ha banker
Göteborg var först – och
sedan tog det fart. 1860 hade
Sverige 150 sparbanker. Ludendorff hade säkert varit stolt
–
om han bara inte
dött i en sjukdom
som kallades
vattusot fyra år
efter att hans
bank hade öppnat. Han blev
34 år. (Inget
jättekonstigt,
medellivslängden i Sverige
under mitten
av 1800talet var
44 år.)

Ett nytt Sverige byggs
Vad har den här bilden från 1894 med banken att göra? Jo, i
slutet av 1800-talet förändrades Sverige på så sätt att kommuner, landsting och större städer växte fram. Kommunerna
byggde viktiga saker som avlopp, gator, elektricitet, skolor
och sjukhus. För att få pengar till material och löner lånade de
av sparbankerna i närområdet. Bankerna (och alla arbetare,
förstås) gjorde det helt enkelt möjligt att bygga ett modernare
samhälle.

1900

fullt av
spartips!

Kyrktornsprincipen
För sparbankerna på den här tiden
var det viktigt att man inte växte
sig alltför stora. Helst skulle man
kunna se alla bankens kunder
från kyrktornets topp. Man kunde
ju inte slå i dataregister för att se
om en person hade skulder, så
bankiren behövde ha koll: ”Familjen
Andersson i Sörgården är hederliga
människor, klart de ska få lån för att
bygga en ny ladugård!”. Eftersom
alla gick i kyrkan på söndagarna
kunde bankkamreren då påminna
sina kunder om att spara och att
betala tillbaka lån.

03 2020 LYCKOSLANTEN

Fröke
överva n
kar

Alla ska
skolspara
Man gav även pengar och bankböcker till äldre barn. Till exempel gav Stockholms sparbank år 1911 sparbanksböcker med en krona
till varje förstaklassare i hela staden. Ungefär samtidigt drog man också igång skolspar
rörelsen, som var populär ända in på 1950-talet.
Eleverna fick stoppa sparpengar i ett eget fack i
en klassparlåda, som någon på banken kom och
tömde då och då.

Hemsparbössor och
cykelsparbössetömmare
Hemsparbössorna användes mycket
under 1900-talets första hälft. Kunderna
hade dem hemma men det var banken
som hade nyckeln.
Det gav ett nytt
jobb: Cykelsparbösse
tömmare! Cykelbud
från banken kom hem
till kunderna, tömde
bössorna och tog med
sig bankb oken. Dagen
efter kom de tillbaka
med det nya beloppet
infört i boken.

värdet
transpor
år 1920
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1920
Sparäventyr
1926 och 1928 gavs två
b öcker ut, en för pojkar
och en för flickor. P
 ojkarna
i "fyran" var en “spar-
äventyrsroman” om fem pojkars väg till framgång g
 enom
att starta en egen liten
sparkasserörelse.
Det låter inte som
Harry Potter direkt,
men böckerna delades ut till 170 000
barn. Ungefär lika
många fick flickboken
Vår vän Maja Stina, om
en flickas sparande.

Välkommen Lyckoslanten!
1926 gavs första numret av Lyckoslanten
ut på Världsspardagen den 31 oktober.
Tidningen hade en väldigt uppfostrande ton,
men den funkade. Och det finns en sak som
var precis likadan då som i dag, 94 år senare…

...den hade Spara & Slösa!
Birgitta Lilliehöök skapade serien om
Spara och Slösa. Storyn var alltid
densamma: Slösa slösar bort sina
pengar till skillnad från Spara
– som i slutänden kan unna
sig något fint, medan Slösa får
skämmas. Serien finns fortfarande
i tidningen men är betydligt roligare
än den var då.

1940
tut tut

1950

Här kommer bankbussen!
Efter andra världskriget kom bankbussarna. Sparbanker
inredde bussar med enkla kontor och körde till bestämda
hållplatser på bestämda tider. Lite som glassbilen, fast
för de som hade svårt att åka in till sitt närmaste bankkontor. Än i dag händer det att vissa banker använder
bankbussar, eller bankbåtar i skärgården.

Kampanj: Köp inte en zebra
Den populära artisten Povel Ramel
gjorde 1948 en ”sparversion” av sin
låt Köp inte en zebra med tillägget Köp
inget onödigt. Låten spelades överallt,
sjöngs i bioreklam och fanns i tidningsannonser. ”Köp inte en zebra” blev
ett uttryck som 85 procent av
svenskarna kände till.
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man
...fast får g?
l
köpa en ä

En av Lyckoslantens läsare
var kungen (till vänster).

Alla läser Lyckoslanten
Lyckoslantens popularitet ökade.
Det visade sig att de sparbanker
som spred tidningen i skolorna fick
flerdubbelt mer sparpengar från skolbarn än de banker som inte delade ut
tidningen. Plötsligt ville alla få barnen
att läsa Lyckoslanten. 1957 sattes
rekordet då Lyckoslanten nummer 4,
som var ett sånghäfte, delades ut till
nästan en miljon läsare!

1970

1980
Knappa
hem pengarna

Pengar på Minuten
1977 var det premiär för
uttagsautomaten Minuten.
Sparbankerna var först i
Sverige – och nästan först
i världen – med ett onlinekopplat automatsystem. Det var en sensation att man inte behövde gå in på banken
för att hämta ut pengar! Ett par år senare
lanserade andra banker en liknande automat som h
 ette bankomat. I längden
blev det opraktiskt att vissa hade
Minutenkort och andra hade
bankomatkort. Därför slogs systemen ihop
i början av 2000-talet.

2000-TAL

På 1980-talet, efter att
de flesta fått knapptelefon hemma, lanserades
Sveriges första telefonbanker. Genom att trycka
på hemtelefonens knappar
kunde man sköta sina
bankärenden, till exempel
flytta pengar mellan konton. En självklarhet i dag,
en supernyhet då!

vadå telef
on?
det är ju e
n
bank!

Hej Swedbank!
Förr var det viktigt
med många små banker.
Senare blev det lika viktigt med samarbeten och att slå ihop banker så
att de blev färre och större. Många små banker
blev en stor när Sparbanken Sverige
skapades år 1992. Den gick sedan ihop
med Föreningsbanken och bytte namn till
FöreningsSparbanken år 1997. 2006 bytte
man namn till Swedbank. I dag finns 59
sparbanker i Sverige. Sparbanker har inga
aktieä gare – vinsten går i stället tillbaka till orten
där sparbanken finns som bidrag till utbildning,
idrott, forskning och kultur.

Spara &
Slösa gör
comeback
År 2005, efter många
års uppehåll, kom
Spara & Slösa tillbaka
till Lyckoslanten. Sedan
dess är det illustratören
Lena Forsman som ritar
och skriver manus.
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Swish, vad tiden har gått!

vad blir nästa

Numera har de flesta sin bank direkt i
uppfinning?
fickan. Man gör det mesta via bankappen
och betalar med Swish med hjälp av Mobilt
BankID. Under 2018 swishades det 397 miljoner gånger! Det är ganska långt ifrån öppettiderna
tre timmar varannan vecka i ett vardagsrum för
200 år sedan. Fast budskapet är ungefär det-
samma: att det är smart att spara pengar!
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Är du
en Spara
eller
Slösa,

?
Laleh

Vi vet alla att Laleh är grym på musik.
Är hon lika grym på att ha koll på pengarna?

INTERVJU AV: LIAM HENRIKSEN HOPPERS OCH MOA SJÖGREN FOTO: ANDI ELLOWAY

Hur blev du artist?

– Det började med att jag sjöng och spelade mycket i skolan. När jag var i 15-årsåldern började jag även skriva musik och kände att
jag hade hittat min plats i livet – även om det jag
gjorde då inte alltid var jättebra. Man måste skriva
många dåliga låtar för att hitta sin egen unika röst.

Du bor i Los Angeles i USA. Är det dyrare
att leva där än i Sverige?

– Många saker är billigare, men samtidigt
kostar sjukvårdsförsäkringar och skolor jättemycket.
I Sverige kan alla åka in till sjukhuset när de blir
sjuka, här i USA måste du ha betalat en dyr sjukvårdsförsäkring för att få bra vård.

Sparar du mycket pengar?

– Jag försöker hitta en balans mellan att
få trygghet genom sparande och samtidigt kunna leva i nuet och slösa lite.

När är du som mest sparsam?
– När jag är hemma förkyld.

När är du som mest slösaktig?
– När jag kommer i närheten av frukt. Jag
älskar att handla frukt och bär, jag skulle
kunna köpa sju kilo körsbär på en gång!

Vad är det dyraste som
du har köpt?

– Mikrofoner och andra
musikprylar. Jag har en hel studio
hemma. Det är lite oklart om jag
bor på mitt jobb eller har mitt jobb
hemma...

Hade du veckopeng som
barn?

– Det är en bra grej, men jag
fick aldrig det. Kanske för att jag hade
en ensamstående mamma och för att vi
kom från ett land som inte hade sådana
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traditioner. I stället hade vi en skål med växelmynt
att ta pengar ifrån.

När du ska köpa en tvål, väljer du den
billigaste, finaste eller den som är
miljömärkt?

– Jag väljer den miljömärkta, men den ska också ha
få ingredienser och helst också vara parfymfri. Ju
naturligare, desto bättre.

Vilket köp ångrar du mest?

– Skor är svårt. Jag har köpt många som
jag har lämnat tillbaka. Mitt absoluta krav
är att de ska vara bekväma.

Vilket köp är du mest nöjd med?

– Nu kommer ett småtråkigt svar: En
ullfleecejacka. Fleece brukar inte vara bra
för miljön, men jag hittade nyligen en av ekologisk
ull som jag köpte direkt.

Har du en hobby – och är den dyr?

– Jag gillar att spela tennis och fotboll, och
det finns planer och banor i parken precis
intill där jag bor, så det är inte dyrt alls. Tidigare var
min hobby att skriva låtar – nu är det ju mitt jobb!

Jobbade du extra som barn/ung?

– Nej, däremot gjorde jag föreställningar
och sålde biljetter. I mellanstadiet fick jag
med flera klasskompisar att göra en föreställning som vi tjänade lite pengar på.

Hur känns det när du hör
barn sjunga dina sånger?

– Det känns lika bra och överraskande varje gång!

digitalt möte med laleh
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frossar
i frukt

Laleh
Pourkarim
ÅLDER: 38 år.
GÖR: Artist och
låtskrivare.
BOR: I Los Angeles,
USA.
AKTUELL:
Med ny EP som bland
annat innehåller låten
Det kommer bli bra.
DET VISSTE DU
INTE OM LALEH:
När Laleh var 18 år
spelade hon en av
huvudrollerna i den
hyllade komedin
Jalla! Jalla!. Trots
framgången är det
hennes enda skådespelarinsats.

ell er
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A
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SPARA eller SLÖSA?

Pssst... vi klippte in Spara-
skylten i bilden för Laleh
hade ingen skylt
hemma i USA.

”Jag är mer ekologisk
än ekonomisk”
– JAG HAR ALLTID DRÖMT om att vara
som Pippi med en hel kappsäck full
med pengar. Det har varit viktigt att ha
ett tryggt liv och att vara oberoende.
Det har nog känts extra viktigt med
trygghet för att mitt liv har varit så
dramatiskt, jag har både varit på flykt
och förlorat min pappa som barn.
I affärer tittar jag inte så mycket
på priserna, jag försöker snarare ha
ett miljötänk. Dels försöker jag köpa
produkter med få och bra ingredienser,
dels köpa färre, men bättre, produkter.

ARTISTLIVET KRÄVER en del klädinköp, och turnéer då man bor på hotell
och äter på restaurang. Så för mig är det
lyxigt att slippa shoppa, resa och äta ute.
Jag har också kommit på att det är skönt
att inte ha så mycket i garderoben och
jag har bara behållit plagg som gör mig
lycklig, det är ett tips!
Generellt försöker jag att fokusera
på annat än prylar. Jag vill hellre hänga
med vänner, laga mat tillsammans
och ha kul. Det är så lätt att fastna i
tankar på att livet blir så mycket bättre
om man köper en cool jacka, men det
funkar ju inte. För mig är det mer värt
att ha en gitarr, ett papper och en
penna för att skriva musik. Med
de sakerna kan man göra under
– det kan man inte med en ny
jacka.

.

MOA: Laleh var en
spara. Hon bryr
sig mycket om
hur hon använder sina
pengar och vad sakerna
hon köper har för
påverkan på klimatet.
LIAM: Laleh
verkar vara
sparsam,
och när hon slösar
är det på sunda saker.
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KONJUNKTUR
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DET

På nyheterna pratar man mycket om
konjunktur. Men vad är det? Här förklarar vi,
med hjälp av vår knattereporter Liam.

1

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

HEMMA HOS LIAM brukar
radion stå på och han har
lagt märke till att ordet
“konjunktur” ofta används. ”Vi
går in i en djup lågkonjunktur på
grund av coronakrisen”, säger en
allvarlig röst i radion. Vad är det? En
sjukdom, ett verktyg – eller något
helt annat? Liams storasyster
söker lite på nätet och
förklarar sedan:

3

2

KONJUNKTUR ÄR ETT SÄTT

att mäta eller förklara hur ett
lands ekonomi mår. Med väder
pratar man om temperatur, med
ekonomi pratar man om konjunktur
och om det är hög- eller lågkonjunktur.
Det växlar inte så fort som vädret,
men alla upplever både flera hög- och
lågkonjunkturer under sin livstid.

4

UNDER EN HÖGKONJUNKTUR är
det full fart på ekonomin. Det går bra
för företagen och många har jobb, vilket
betyder att folk har gott om pengar att handla
för. När många har råd att handla öppnar ännu
fler butiker, som anställer fler personer, så att
ännu fler har råd att handla, som gör att ännu
fler saker tillverkas och säljs – och så vidare.

5

“OKEJ, JAG TROR JAG
FÖRSTÅR!”, säger Liam. “När

tiderna är goda är det hög-
konjunktur – och då går det ofta ännu
bättre. När det tvärtom går dåligt så
kallas det lågkonjunktur. Och om det
är lågkonjunktur nu, kan man vara
säker på att det blir bättre om ett par
år?”. “Exakt, du är en smart liten bror”,
säger Liams storasyster.

PSSST!
VISSTE DU
ATT...

I HÖGKONJUNKTURER kan det
uppstå “bubblor” där alla plötsligt vill
ha samma sak. Numera pratar man om
bostadsbubblan när hus och lägenheter i vissa områden
blir jättedyra och plötsligt kostar miljoner mer än tidigare.
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I TIDER AV LÅGKONJUNKTUR är det

tvärtom: Det går sämre
för många företag och vissa får
stänga helt och hållet. Det betyder att allt fler blir arbetslösa
och många familjer har mindre
pengar. Det innebär färre resor,
färre hämtpizzor och färre
kunder i butikerna – och därför
behövs det inte
lika mycket
personal,
vilket gör
att ännu
fler blir
arbets-
lösa.

EN UDDA BUBBLA: På 1700-talet blev ananas
en sådan stor symbol för makt och pengar att en
ananas kunde kosta upp till 80 000 kronor*. Alla ville
ha ananas och folk rånades när de fraktade frukten.
*Omräknat till dagens värde.
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Getti rockar hårt.

5,18 meter

Så många kilo godis och choklad
äter svenskarna i genomsnitt per
person varje år. Vi spenderar i
snitt 3000 kronor per år på
godis, vilket gör att vi ligger på
tio i topp-listan över de länder
där invånarna äter mest godis.
Hoppsan! Tack och lov lägger vi
också allt mer pengar på frukt och
grönt.

ånader
11 m

Längre än så dröjde
det inte för 16-åriga Charli
D’Amelio att bli absolut
störst på TikTok. När den
här tidningen går till tryck
har hon 75 miljoner följare
och hisnande 5,5 miljarder
likes.
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SKOLA 7 TIM
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SKÄRMFRI FRITID
2–3 TIM

15

SÖMN
10–11 TIM
(BARN 6–12 ÅR
BEHÖVER MER
SÖMN ÄN BARN
13–15 ÅR)

MÅLTIDER 1
TIM

var den största rockringen som rockats av en kvinna. Getti Kehayova snurrade en
rockring med en diameter på 5,18 meter kring midjan i Las Vegas den 2 november 2018.
Hon tränade varje dag i ett helt år inför rekordförsöket. Varje gång den tunga ringen
roterade runt kroppen ”kändes det som ett slag mot revbenen”, enligt Getti.

M
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D

2

TI

M

10–11 timmar 40
tips
behöver ett barn sova per natt.
Sömnbehovet varierar beroende på ålder, men går man
i mellanstadiet bör man sova
minst 8–9 timmar per natt, och
som mest 11–12 timmar. Generation Pep har sammanställt de
råd som finns för hur barn ska
fördela dygnets 24 timmar för
att må bra. Alla dagar behöver
så klart inte vara exakt likadana,
men det är viktigt att dygnet
innehåller tillräckligt med tid
för måltider, rörelse, sömn och
skärmfria stunder. Siffrorna
är hämtade ur den nya boken
Värsta bästa hälsan: maten,
kroppen, hjärnan, sömnen, som
vänder sig till barn och unga.

för att nå sina drömmar
och bygga sitt självförtroende bjuder artisten Linda
Pira på i boken K
 onsten
att drömma stort. Elever
från mellanstadiet och
årskurs 9 på Storvret-
skolan i Botkyrka har
fått vara med och skriva
boken med Linda Pira och
läraren och författaren
Mikhael Mikalides.
– Den här
boken hade
jag behövt
läsa när
jag var
ung, säger
Linda Pira.
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KRÖNIKAN

irma:

”Ge oss skolmat vi gillar!”

’’

MAMMA FRÅGAR ALLTID
vad vi fått för mat i skolan
och varför jag är hungrig hela tiden.
Här har du svaret på hennes fråga.
Många barn, inklusive jag, klagar
på maten. Det första man ser när
man kommer in i matsalen är en
pytt med mat som ser ut som en
gröt, vilket gör att man tappar matlusten direkt. Det är också ganska
ofta sådan mat som de flesta vuxna
gillar men inte så många barn. Det
är sällan till exempel köttbullar, som
är de flesta barns favoriträtt, utan
det är oftare fisk i någon sås eller
liknande.
DET ÄR SYND, för när barn inte äter
mat så blir de trötta. Man kan alltså
inte fokusera lika mycket på skolarbetet och får då sämre betyg.Om
man förbättrar utseendet på maten,
gör mer mat som är anpassad för
barn och inte har så mycket mat
som ligger i sås eller som är blandad med wokade grönsaker så kanske vi barn äter maten som bjuds.

Klagomål på skolmaten har varit
ett aktuellt ämne i många år, men
det är som om ingen bryr sig.
Om vi inte tar tag i detta snart så
kommer många barn få en sämre
framtid på grund av att betygen
inte är bra.
Nu kanske ni tänker att jag borde
vara glad att jag får mat serverad,
men jag tänker att om jag i stället
hade tagit med mig egen mat så
skulle den ju passa mig, och jag
hade ätit.
NÄR SKOLOR HAR matråd så får
man alltid frågan om önskad mat.
Det kommer många förslag men
den maten serveras aldrig sedan.
Varför frågar man om önskad mat
om man ändå inte lyssnar på för-
slagen?
Alla skulle vara vinnare och tjäna
mer på att göra mat som alla äter,
än att bjuda på mat som slängs! Då
blir barnen mätta, lär sig bättre och
på sikt blir de då medborgare med
goda kunskaper.

.

Irma
Hjalmarsson
ÅLDER: 11 år.
SKOLA: Norrmalm-

skolan, Skövde.

MIN HÄLSNING
TILL ALLA LÄSARE:

"I matsalen finns
ofta ett grönsaksbord och ett bord
med mackor. Sväng
förbi där och ta
något för att få i
dig lite energi även
om maten inte är så
god."

3 tips till de som bestämmer över maten:

1 2 3
BLANDA
INTE maten
med massa
sås och
grönsaker.
Ha sådant
bredvid i en
skål så man
får ta själv.

GÖR MAT SOM
BARN GILLAR
och inte sådan
mat som bara
vuxna tycker
om eller som
man tycker att
barn borde lära
sig att gilla.

GÖR SÅ ATT maten
ser riktigt god ut.

ör
mums f ar!
l
köttbul

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 IJWTBC:s första

SVT-serie?

VAD HETER medlemmarna

i IJWTBC?

A

17 000–
18 000 kronor.
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HUR MÅNGA KILO godis
äter varje svensk i genomsnitt per år?

I DETTA NUMMER berättar
Bao An från Vietnam vad
han brukar hjälpa till med
hemma. I vilken världsdel ligger
Vietnam? Svaret finns inte i
tidningen, utan du måste söka i
en kartbok eller på nätet.
I VILKEN STAD öppnades

den första sparbanken i
Sverige?

VAD HETTE JOBBET där
en bankanställd cyklade
hem till folk och tömde
deras sparbössor?

SVAR FRÅN SIDAN 2: Det är olika vad en
huskatt kostar, men den brukar kosta minst 500
kronor i inköp, ofta mer. Till en början brukar man
behöva köpa matskålar, kattlåda, transportbur,
klösbräda och några leksaker. Dessutom kostar
veterinärbesök, som vaccinationer. Att vaccinera
katter kostar kring 1 000
kronor och de bör

7
8
9
10

FÅR MAN SÄNDA tv-reklam
som riktar sig till barn?
I VILKEN STAD bor Laleh?
VILKEN FRUKT BLEV galet

dyr under 1700-talet?

I DET HÄR NUMRET

har Irma från Skövde
skrivit gästkrönikan.
I vilket landskap ligger 
Skövde? Svaret finns
De rätta
inte i tidningen, utan du
svaren hittar
måste söka i en kartbok
du på sidan
eller på nätet.

28.

vaccineras två gånger mot kattpest, kattsnuva
och kattherpes under de första månaderna. Foder
och kattsand kostar minst 250–300 kronor per
månad. Många försäkrar också sin katt och brukar
även kastrera den. Totalt måste man räkna med att
katten kostar nära 10 000 kronor det första året
och sedan 3 500–4 000 kronor per år = 17 000–
18 000 kronor de första tre åren.

MER r
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N
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ma bra

Superenkla
muffinspannkakor

tips från
topp till tå

När man vill ha något snabbt som
stillar hungern så är detta en bra
och jättesmarrig lösning.
Cirka 20 muffins
100 g smör
2 dl vetemjöl
2 dl mjölk
6 ägg
1 tsk salt
Till servering

Receptet är
hämtat ur ”Snabbt,
gott och billigt” av
Jenny Warsén.

vispad grädde, sylt och florsocker
GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Smält smöret i en kastrull.
3. Vispa ihop mjöl och mjölk i en skål till

en jämn smet. Tillsätt ¾ dl av det smälta
smöret och vispa sedan ner ett ägg i
taget samt salt i smeten.

4. Häll resten av smöret i cirka 20

bananer gör
dig glad!

 uffinsformar (använd en muffinsplåt
m
eller separata muffinsformar som du
ställt på en plåt). Fyll därefter formarna till
hälften med smeten.

5. Grädda mitt i ugnen i 12–15 minuter.

Muffinspannkakorna ska få fin färg och
pösa upp rejält i formarna.

6. Servera med vispad grädde, sylt och
florsocker.
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FOTO ULRIKA POUSETTE

Visste du att... bananen anses vara en av världens

nyttigaste frukter? Den innehåller massa viktiga mineraler
samt vitaminerna A, B, C och E. I studier har man sett att
bananen ökar kroppens förmåga att absorbera exempelvis
kalcium, som ger friska och starka ben. Den innehåller
även ett ämne som tros kunna förbättra humöret.

KNÄPPASTE SPORTEN

Alla känner vi ju till fotboll, handboll och tennis, men här är 3 udda sporter som du nog aldrig
hört talas om. Roliga att läsa om, men du bör absolut undvika att testa själv!

Schackboxning

En sport som kombinerar intelligens med muskler. Varje
match varvar fyra minuters
snabbschack med tre minuters
boxning i max elva omgångar.
Man kan vinna genom schackmatt eller knockout.
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2

Magplask

Vem har sagt att magplask
är ett misslyckande? Runt
om i världen arrangeras
tävlingar i magplask. Den
kanske mest kända genomförs årligen i talkshowen
Jimmy Kimmel Live.

3

Extreme ironing

Okej, den här är absolut konstigast:
De tävlande stryker kläder på udda
platser som bergstoppar, klippväggar,
skidbackar – och under ett
fallskärmshopp. Ett nytt sätt att
hjälpa till hemma?
(Vi skojar bara.)
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 26: 1. Semi. 2. Victor och Emil Beer och Joel Adolphson. 3. 15 kilo godis. 4. Asien. 5. Göteborg.
6. Cykelsparbössetömmare. 7. Nej, man får inte sända tv-reklam som riktar sig till barn under 12 år. 8. I Los Angeles, USA. 9. Ananas. 10. Västergötland.
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