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Vad är dyrast?

En prydnadskudde med fåglar och en annan prydnadskudde
med – fåglar. Men med helt olika pris. Vilken är dyrast, tror du?
Svaret hittar du på sidan 22.

GRÖNA FÅGLAR

Ett färgstarkt och lite spejsat kuddfodral
av lin med fyra olika fågelarter på.
Bland annat en vanlig duva och en
påfågelliknande fantasivarelse
(för inte har väl påfåglar långa
blå tungor?).

ROMANTISK KÄNSLA

Ett kuddfodral av lin och ekologisk bomull
i lite mildare färger, mönstrad med två fina
exotiska fåglar. Fodralet har röda bomullssnören längs med kanterna.
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Välkommen
TILL LYCKOSLANTEN

2021 års knattereportrar
Matthew och Noam.

MATTHEW
APPLEQUIST,
13 ÅR
Vad gör du på
fritiden?
– Jag håller
på med friidrott,
spelar piano
sedan flera år
tillbaka och är
dessutom med
i Scouterna.
Är du en
Spara eller
en Slösa?
– Helt klart
en Spara!
Jag har månadspeng
och för att
få den behöver jag
hjälpa till
hemma.

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.

Sparsam, men inte snål

I ÅR FYLLER LYCKOSLANTEN HELA 95 ÅR. Tidningen

förnyas hela tiden, men serien Spara & Slösa var med
redan i första numret. Vi brukar därför fråga alla vi
intervjuar om de känner sig mest som en Spara eller
en Slösa. I det här numret är det bara ”Sparor”: Våra
nya knattereportrar, artisten Eric
Saade och programledaren Malin
Olsson. Både Malin och Noam är så
mycket Spara att de vill träna på att slösa mer.
Kan man vara för sparsam? Jo, kanske. Eller vad
tycker du? Själv brukar jag ofta tänka på vad min mamma
sa till mig när jag växte upp: ”Var gärna sparsam, men
aldrig på någon annans bekostnad. Då är man snål – och
ingen vill vara med en snåljåp.”
ARTURO ARQUES
Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

NOAM AKIWUMI, 13 ÅR
Vad gör du på fritiden?
– Massor! Jag spelar
rugby, sjunger i kör, tränar
friidrott och spelar teater.
Är du en Spara eller Slösa?

– En Spara! Mamma
försöker få mig att
våga slösa lite. Jag har
veckopeng och för att få
den behöver jag hänga
och ta ner tvätten.
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L ego uppfanns i
Danmark år 1941.

N
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lJ
 ust nu trendar att bygga stora
fantastiska figurer av Lego, som
i Lego Masters Sverige på TV4.
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Eric Saade

”VADÅ KAXIG?”
När han var 19 år deltog han i Mello för första gången och fick
rykte om sig att vara kaxig. Nu är Eric Saade tillbaka i tävlingen.
Men egentligen tycker han varken att man kan vara bäst i musik
eller att han har varit särskilt dryg.
TEXT TERRI HERRERA FOTO TT (DÄR ANNAT EJ ANGES)

ERI C

SAADE har varit
artist sedan han
var tonåring. Som 13-åring
vann han en talangtävling
hemma i Helsingborg och två
år senare fick han skivkontrakt.
I samma veva blev han också
programledare för Disney
Channel, i likhet med superstjärnor som Justin Bieber,
Britney Spears och Ariana
Grande.
– Jag har alltid varit intresserad av musik. Jag lyssnade
alltid på musik och kollade
på musikvideor och försökte
imitera olika artister redan när
jag var 5-6 år, berättar han.
När förstod du att du var riktigt
bra?
– Jag vet ännu inte om jag är
riktigt bra. Det handlar kanske
mer om man har något att
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tillföra. Jag kände tidigt att jag
var annorlunda än många andra unga artister.
Han har alltid stuckit ut, på
gott och ont. Eric Saade är halvpalestinier och uppväxt
i Kattarp utanför Helsingborg,
där han upplevde mycket
rasism. Själv kommer han alltid
att betrakta sig som invandrarkille och är stolt över det.
– Rasism handlar så mycket
om okunskap. Jag fick tidigt
en massa kunskap om andra
kulturers värde, vilket jag är
glad för.
Själv hamnade han lite mittemellan svensk och arabisk
kultur och tyckte att han inte
passade in någonstans. Utom
inom musiken, där det var bra
att sticka ut från mängden.
– Det är mitt tips, försök

att hitta din unika plats och
utveckla den. Det annorlunda
kan vara bra.
Så plötsligt stod Eric där
som tonåring och fick göra
saker som andra bara kunde
drömma om.
HAN TYCKER ATT fördelarna
med att bli artist som ung
är att man snabbt lär sig hur
branschen funkar och vad som
krävs. Eric reste upp till Stockholm varje helg för att arbeta
i musikstudion med olika
producenter.
– Jag fick ta ansvar tidigt.
Samtidigt missade jag vanligt
tonårsliv med kompisar och
fester. Men det har jag tagit
igen senare, säger Eric Saade
och skrattar.
En stor nackdel var att det
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I Manboy dansade
Eric i vatten.

Popular-fram-
trädandet innehöll
en exploderande
glasbur.

3 TIPS FÖR
ATT KOPPLA AV
TA REDA PÅ VAD SOM STRESSAR DIG.

"Ibland kan man känna sig stressad utan att veta
varför, och då är det svårt att förändra något."

Eric Saade är
inte rädd för att
synas.

GÖR NÅGOT HEEELT ANNAT. "I mitt fall handlar det
om att göra något annat än att arbeta med musik, men
det kan såklart vara att inte tänka på skolan."

var svårt att få vardagen att gå
ihop. Under gymnasiet blev det
för mycket stress med att försöka
sköta både skolan och karriären.
Eric började få panikångest-
attacker som ledde till att han fick
dra ner på tempot och träna sig
på att hantera stress (se tipslistan
här intill).
– Fortfarande kan jag få
andningssvårigheter när det är för
mycket. Jag har lärt mig att leva

VÅGA VARA ONYTTIG. "Mitt sätt att koppla bort
musiken är att spela Playstation, men det kan vara
att läsa, se på film eller liknande. Då kommer
man in i en annan värld. De timmarna
som bara försvinner är
jätteviktiga för att vila hjärnan."

med det. Numera tänker
jag att det är kroppens sätt att
säga ifrån.
När han tittar tillbaka på sin
tonårstid känner han sig kluven.

– JAG SLÄPPTE ALLDELES för
mycket musik för fort och för
tidigt. Samtidigt, när man lägger
mycket tid på sitt intresse ökar
chansen att man blir riktigt bra
på det.

Och bra på musik, det blev
han. När Eric var 19 år gjorde han
braksuccé i Melodifestivalen med
låten Manboy. Den hamnade på
tredjeplats och blev en stor hit.
Året därpå vann han med Popular – och kom trea i E
 urovision
Song Contest. Han har även gått
till Mellofinal med Sting (2015).

mello och eurovision
FÖRSTA GÅNGEN Melodifestivalen arrangerades på
riktigt i Sverige var år 1959.
Vinnarlåten hette Augustin och
artisten var Siw Malmkvist.
45 år senare, 2004, tävlade
hon i Mello igen.

1965 FRAMFÖRDES alla tävlingsbidragen av en

och samma artist och 1971 turades tre artister om
att sjunga, bland
annat Family Four,
som fick framföra
vinnarbidraget i ESC.
FOTO ÖREBROKURIREN
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PROGRAMMET
BRUKAR vara

Sveriges mest sedda.
Tittarrekordet sattes
2006, då finalen hade
4, 2 miljoner tittare.
Nästan halva befolkningen!
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VI MÖTER: ERIC SAADE

"Musik
Musik är en smaksak" 
Dessutom har han haft en internationell hit med Wide awake.
Bland mycket annat. Nu är han
tillbaka i Mello, fast egentligen
tycker han inte att man kan bli
bäst på musik. Inte ens om man
vinner Eurovision Song Contest.
– Musik är en smaksak. Det
är inte så att den bästa låten i
världen ligger etta på Spotify.
Det är den låt som folk gillar
mest just nu, men det är inte
samma sak.

ERIC SAADE ÄR KÄND för sina
tvärsäkra uttalanden och för att
göra lite vad som faller honom
in. (Som när han skickade ett par
signerade hotpants till Zlatan
– som tyckte att det var jättekul.) Den kaxigheten har skapat
många starka reaktioner. Själv
menar Eric att ryktet om hans
kaxighet är överdriven, folk är
bara ovana vid hans stil.
– När jag slog igenom var jag
en tonårig invandrarkille som
inte var rädd för att säga vad jag
tyckte. För 15 år sedan var det
super-osvenskt, särskilt i Mellosammanhang, vilket gjorde mig
till en outsider.
När Eric Saade växte upp
hade hans familj det tufft ekonomiskt. Nu är han miljonär.
Eftersom han har sex yngre
syskon har han försökt hjälpa

SVERIGE ÄR ETT AV

de länder som haft störst
framgång i Eurovision
Song Contest genom
att ha vunnit sex gånger.
Bara Irland har vunnit fler
gånger (sju gånger).
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till genom att betala deras
fritidsaktiviteter. Och så har
han lagt massa pengar på sitt
artisteri – saker som dans-
lektioner, en hemmastudio, och
instrument, till exempel.
– Redan från början hade jag
bra folk omkring mig som lärde
mig att investera i stället för att
spendera. Så när andra glassade
runt på dyra fester i dyra kläder
sparade jag och satsade på saker
som gjorde att jag kunde utvecklas som artist. Det är jag väldigt
glad för i dag.

NÄR DET HÄR NUMRET av
Lyckoslanten delas ut är det
dags för Eric Saades deltävling,
och många tror att han kommer
att gå till final. Själv är han bara
glad över att få delta i år igen,
trots alla coronarestriktioner.
– Det blir spännande med en
corona-anpassad produktion,
även om anledningen såklart
inte är kul. Det kanske bara händer en gång i historien att det
blir det här upplägget, så det ska
bli roligt att få vara med om det.
Dusch på scenen, exploderande glas, coola koreografier
och en svävande hiss. Eric Saade
har gjort sig känd för sina extra
allt-nummer i Mello. I år blir det
mycket mer avskalat med stort
fokus på själva låten.

REKORDVINNARE 1: När

Abba vann 1974
och sedan blev en
av världens mest
framgångsrika
popgrupper.



Spara

DÅ ÄR JAG

"JAG ÄR GANSKA

sparsam när jag shoppar. Jag är
inte så intresserad av att ha ett
varumärke på bröstet utan är
mer killen med en vit T-shirt."

S lösa
DÅ ÄR JAG

"JAG GILLAR ATT få
mycket service och kan lägga
hur mycket som helst på tvätthjälp, städning, matleveranser
och bra platser på flyget. Tid är
det finaste man har! Om jag
kan få mer fritid genom att köpa
tjänster så lägger jag gärna
pengar på det."

– Det har gått elva år sedan
jag deltog för första gången. Jag
vill att det ska synas att jag har
utvecklats.
Vad är det bästa med Melodi
festivalen?
– Det finns inget annat
sammanhang i Sverige där det
finns så mycket möjligheter att
jobba med sitt scenframträdande och sin låt. Tänk att få släppa
en singel i Sveriges största tvprogram. Jag älskar Mello, det
ska bli superkul!

REKORDVINNARE 2: År 2012
vann Loreen med Euphoria. Hon
fick arton 12-poängare,
och är den artist
som fått flest
tolvor någonsin
– i hela Eurovisions
historia.

.

DEN YNGSTA DEL-
TAGAREN i Eurovision är

9-åriga Lea Bundgaard,
som var med i Danmarks
bidrag år 1985. Sedan
1990 finns en regel att
man måste vara över
16 år för att delta.
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BÄSTA DAG!
Nouruz, chanukka – eller
midsommar. Alla har vi vår
bästa dag på året. Här berättar 
fyra barn från tre världsdelar
om deras favorittradition.
TEXT ANNA-MARIA STAWREBERG
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST FOTO PRIVATA

SAN FRANSISCO

MATTEO,

USA:

Vilken är din
favorithögtid?

– Halloween.

Vilka firar du med?

– Min familj och min
storasysters kompisar.

Varför gillar du just Halloween?

– För att man får en massa
 odis och för att vi får vara uppe
g
sent med våra kompisar.

Hur firar ni?

– Vi brukar gå ut med våra vänner
och leka ”bus eller godis”. Vi klär ut
oss och knackar på grannarnas dörrar. Vi har också en parad på skolan
och pysslar. Hemma äter vi pumpapaj och vi dekorerar i trädgården.
Förra året gjorde vi en monsterbuske
till exempel. Men i höstas var vi
tvungna att vara isolerade, och
kunde inte gå bus eller godis.
Vi har flyttat till Hawaii ett tag,
eftersom vi kan göra mer saker här
under pandemin. Här kan vi vara på
stranden och gå på hajk.

Namn: Matteo Bouvin. Ålder: 9 år.
Bor: I San Fransisco, USA. Familj:
Mamma, pappa och storasyster.
Intressen: Spela Minecraft.
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VALDEMAR,

DANMARK:

Vilken är din favorit-
högtid?
– Nyårsafton.

Vilka firar du med?

– Med min mammas och
pappas vänner och deras
barn. Det är superhärligt
att vara tillsammans med
dem, eftersom vi känner
varandra så väl.

Varför gillar du just nyår?

– För att vi är lediga och
kan mysa med julgodis och
stearinljus. På kvällen äter
vi god mat och har fyr-
verkerier.

Hur firar ni?

– Vi börjar
tidigt med
att pappa, min
storebror och
jag tar en löprunda.
Sedan får vi en särskild
sorts kaka och mineralvatten. På kvällen har vi
knytkalas.
När vi har ätit och skjutit
raketer spelar vi barn en
massa spel och tävlar om
vem som somnar sist.

Namn: Valdemar Rosenberg. Ålder: 12 år. Bor:

I Skanderborg, Danmark.
Familj: Mamma, pappa
och storebror. Intressen:
Fotboll.
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NORA,

ÅLAND:

Vilken är din
favorithögtid?
– Julen!

Med vilka brukar du fira
jul?

– Med familjen, min mormor
och morfar samt morbror.

Varför gillar du just julen?

JOMALA
SKANDERBORG

– Den är mysig. Vi börjar med
att fira lilla jul som är en tradition
här på Åland. Den firas lördagen
innan första advent. Det är som
den riktiga julen, fast lite mindre.
Den firar jag med mina fastrar
med familj. Jag tycker om julen
för då pysslar jag jättemycket
både hemma och i skolan, gör

julgodis och övar inför julfesten
i skolan.

Hur brukar du fira jul?

– Vi är alltid i Närpes i Österbotten hos mormor och morfar.
Vi kommer dit dagen före julafton.
Då klär vi julgranen tillsammans,
som morfar har hämtat. Sedan
brukar det bli julbastu på kvällen.
På julaftonen väntar jag på tomten och äter god julmat.
På juldagen träffar vi släkten.

Namn: Nora Andersson. Ålder: 11
år. Bor: I Jomala, Åland. Familj:
Mamma, pappa, storasyster och
tvillingbror. Fritidsintressen:
Truppgymnastik, fotboll,
bakning och pyssel.

LUSAKA

SAPHIRE, ZAMBIA:
– Eftersom jag är halvsvensk älskar jag kräftskivan, som ju är lite av
en högtid i Sverige.

Med vilka brukar du ha kräftskiva?

– Med mina kusiner och min familj,
när jag är i Sverige och hälsar på över
sommarsemestern.

Varför gillar du just kräftsäsongen?

– Jag gillar både att fiska kräftor
och att äta dem.

Hur brukar ni göra när ni ska ha
kräftskiva?
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– Först samlas vi
alla framåt kvällningen
och ger oss ut på sjön. Sedan fångar
vi kräftorna, kokar dem och äter. Då
har vi en stor fest där vi dukar fint
och har det mysigt.

Namn: Saphire Shenton.
Ålder: 12 år. Bor: I Lusaka, Zambia.
Familj: Mamma, pappa och
lillasyster Jayabella, 9 år.
Intressen: Hästar, cricket,
musik och att cykla.
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”JAG RÄDDAR
IGELKOTTAR”
Hur kan man hjälpa igelkottar att
inte bli påkörda av bilar?
Genom att sätta upp en skylt såklart!
Heidi från Växjö har genom sin idé räddat
många små taggiga djur från att bli påkörda
– och fått stolta grannar på köpet.
TEXT TINA HARR FOTO ALEXANDER HALL

uppFÖR RA sommaren
täckte Heidi

Carlsson Grensjö, 10 år, att det
sprang flera igelkottar
i hennes trädgård. Snart
listade
hon ut att

10

de troligen bodde i grannens
häck och att de sedan kom till
hennes tomt och mumsade på
familjens buskar. För igelkottar
älskar buskar. Och lövhögar. Och
ibland springer de rakt ut i vägen
i sin jakt efter en lämplig hög att
bygga bo i. En dag när Heidi och

hennes mamma satt i bilen på
väg hem höll de på att köra
på en igelkott i en kurva
precis innan deras hus.
– IGELKOTTAR GÅR
rätt långsamt. När de
ser en bil så reagerar de inte med att
springa det värsta
de kan, utan de har
sina egna regler
och gör lite som de
vill, säger Heidi.
Heidi har inga
VÄXJÖ
egna husdjur, men
det finns en del djur
som hon är särskilt
förtjust i.
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3 t ips

FÖR DIG
SOM VILL GÖRA
EN EGEN SKYLT
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ANVÄND EN STARK FÄRG.

Folk måste märka att skylten finns
om den ska varna för något. Välj
gärna en färg som är regntålig.

2

 TÄNK KREATIVT.
Tänk lite utanför ramarna. Skylten
ska bli snygg, men den får inte väcka
för starka känslor eller göra så att
någon tar illa upp.
Heidi Carlsson
Grensjö, 10 år
(snart 11), från
Växjö har gjort en
skylt för att rädda
igelkottarna.
”På skolan har
jag sett tre döda
igelkottar. Det är
inte kul.”

– Gräsänder är mina favoriter, men jag tycker igelkottar är jättegulliga! Nån gång
har jag ställt fram vatten till
dem på kvällen och då har de
druckit när jag kommit dit på
morgonen.
IGELKOTTAR ÄR rödlistade.
Det betyder att de har minskat
i antal på senare tid och att de
riskerar att dö ut. Heidi fick
därför en idé om att göra en
skylt som kan varna bilister att
det finns igelkottar i området.
Tillsammans med sin mamma
tog hon fram lite saker från
för-rådet – som en träskiva och
några sprejfärger som de hade
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VÄLJ EN BRA PLACERING.

Sätt upp skylten på ett ställe där folk
ser den. Placera den helst inne på din
tomt, annars vet man inte vad som
händer med den.

över efter att de hade gjort
en piñata till Heidis födelse-
dag. Sedan sågade de ut en
varningstriangel.
– Jag är en ”presens-tjej” och
vill att saker ska hända nu och
därför tog vi det vi hade hemma.
Mamma fick spreja och jag
målade detaljerna, säger Heidi.
De satte sedan upp skylten
precis vid deras tomtgräns så
att bilisterna lätt skulle få syn
på den i god tid innan kurvan
med dålig sikt.
SKYLTEN verkar ha fungerat. Många bilar har
saktat ner vid skylten och Heidi har

3

inte sett några döda igelkottar.
– Det är jättemånga grannar
som har rastat sina hundar som
har stannat och sagt saker som:
”Oj, vilken fin skylt!”.
Men det är inte bara grannarna som uppskattar Heidis smarta idé. Hon har också fått berätta
om sin skylt i flera tidningar.
Även hennes klasskompisar har
berömt hennes initiativ. Under
vintern går igelkottar i dvala,
därför har Heidi valt att plocka
ner skylten. Men i vår åker den
upp igen.
– Ja, klart
att vi sätter upp
den!

.
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Veckopengs

SKOLAN

SKYDDA
SLANTARNA

”Äsch, det kan väl inte hända mig…” Så tänker nog
många om att ens pengar skulle kunna bli stulna. Men vem
som helst kan drabbas. Som tur är finns det en hel del du kan
göra för att skydda dina pengar.
TEXT MAJA KULLERED ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

det. Därför är det viktigt att se
till att det inte uppstår såna
situationer.
Oavsett om du använder
bankkort eller kontanter är
det viktigt var du lägger dem.
Kanske förvarar du dina pengar
i plånboken eller i mobilskalet,
som du har i jackfickan eller i en
väska. Då gäller det att komma
ihåg att inte lämna ifrån sig
jackan eller väskan i ett annat
rum. Till exempel ska man inte
ha kortet i en jacka som hänger i
korridoren när man själv sitter i
klassrummet.
Om man använder kontanter
ska man undvika att gå omkring
med en massa pengar på sig.
– Har man mycket lösa

ATT BARN BLIR lurade på
 engar är inte särskilt vanligt.
p
Men det händer. Therese, som
jobbar med säkerhet på Swedbank, säger att det är viktigt att
vara medveten om att risken
finns.
– Har man otur kan man åka
dit. Ibland kan det vara så att
situationen gör tjuven, säger
hon.
Uttrycket ”situationen gör
tjuven” kan till exempel betyda
att en kompis som ser att det
ligger sedlar framme på ditt
rum tänker att den ska låna lite
och betala tillbaka, men sedan
inte gör det. Eller att en plånbok ligger framme i skolan och
går att ta utan att någon märker

1

pengar ska
man be att ens
föräldrar öppnar
Therese
ett bankkonto
där man kan sätta in
dem. Det är inte heller bra att
kompisar får veta att man har
en massa kontanter hemma,
säger Therese.
HAR DU ETT BANKKORT eller
mobilt bank-id är det viktigt att
du inte ger ut din kod till någon.
Inte ens till din bästa vän. Dessutom ska man vara smart när
man väljer kod. Du kanske tänker att du ska ha din födelsedag
som kod för att komma ihåg
den, men det är ingen bra idé.
Den ska inte kunna förknippas

SÅ UNDVIKER DU ATT BLI LURAD

12

VÄLJ KNEPIG KOD

Tänk ut en kod som
inte går att lista ut –
inte din födelsedag,
1234 eller en del av
ditt telefonnummer.

2

HÅLL DINA KODER HEMLIGA

Lämna aldrig ut din kod till
någon. Och se till att ingen får
reda på koden när du knappar in
den när du betalar! “Håll handen
över fingrarna”, tipsar Therese.

3

se upp!

VAR NÄTSMART

Om någon tar kontakt med
dig och frågar efter koder
eller att du ska överföra
pengar – be någon vuxen att
se efter vad som pågår.

LYCKOSLANTEN 01 2021

Tänker du på
penga-säkerhet?
ESTER WU,
11 ÅR, LINKÖPING
– Ja, absolut, så att ingen stjäl
mina pengar. Jag har aldrig blivit
lurad. Jag förvarar mina pengar
i en spargris i ett skåp med lås. När
jag ska köpa något tar jag ut pengar till
saken jag ska köpa och har dem i tryggt
förvar i min plånbok.

med en själv, för då är det lättare
för andra att lista ut den. Den
bör inte heller vara för lätt.
(Världens vanligaste koder är
1234 och 1111!)
ETT SÄTT SOM man kan bli lurad
på är genom att någon ringer till
en och säger att den har swishat
fel, berättar Therese. Det ska man
inte lita på och man ska inte swisha
tillbaka.
– Då ska man inte starta sitt
bank-id, det kan göra att det går att
komma åt ens uppgifter.
Det är som sagt ändå ovanligt att
barn blir lurade på pengar. Men om
man oväntat nog skulle bli lurad
– vad ska man göra då?
– Prata med en vuxen direkt.
De kan kontakta banken som till
exempel kan spärra kortet, säger
Therese.

4

.

PASSA SEDLARNA

Gå inte omkring med en
massa kontanter, och ha
inte en full spargris hemma.
“Om du har mycket lösa
pengar, se till så att dina föräldrar startar ett bankkonto
där du kan sätta in dem”,
säger Therese.
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THEODOR JIRENIUS,
12 ÅR, LUDVIKA

– Jag blev lurad en gång när jag skulle
köpa ett spel online. Då var det 500 kronor
i sjön. När jag ska handla någonting som inte
är digitalt så lägger jag bara ner så mycket
pengar jag tror att jag kommer att behöva i min
plånbok. Om jag då skulle bli rånad skulle jag inte
förlora alla mina pengar utan bara lite grann.

OTILIA BÖNNER,

10 ÅR, RIMFORSA

– Jag förvarar inte mitt bankkort
i mitt mobilskal, utan tar bara fram
det när jag vet att jag ska använda
det. Jag är rädd att tappa det om jag
skulle ha det tillsammans med telefonen hela tiden. Om det är kö bakom
när jag ska slå in koden brukar jag vrida
mig lite så jag skymmer koden.

LEO HOLMQUIST,
11 ÅR, EKENÄSSJÖN

– Jag vet att kortet inte bara är ett
kort, utan det är pengar och jag måste
vara rädd om det. Koden till kortet har
jag i huvudet. Jag skulle inte berätta den
för någon annan.

13

Lego Masters Sverige

Siffror

I VÄRLDEN

a?
Släng galen?!
Är du att jag
Aldrig missa en
skulle !
godbit

1/3 av…

… all mat som produceras slängs.
Samtidigt står vår mat för över en
tredjedel av människans klimat-
påverkan. Därför är det jätteviktigt
att minska matsvinnet.
Nu har forskare tagit hjälp av
skolelever i Sverige som fått testa
en app för att mäta matsvinn med
hjälp av artificiell intelligens.

55 000
LYSSNARE...

... har låten Lonely, som skrivits
av 12-åringarna Emma och
Moa. De fick i gitarrläxa av sin
lärare José Lucas att göra en
låt och vips hade de skapat en
hit. Du hittar den på
Spotify under namnet
José Lucas.

19,7 kilo

t
Tung a
h
att an...
i fick

Så mycket väger världens
tyngsta mynt, som finns på
det helt nyöppnade Ekonomiska museet i Stockholm.
Jättemyntet är från 1644.
Det, och en massa andra
mynt, återfanns ombord på
det danska handelsskeppet
Nicobar som förliste utanför Afrikas sydspets 1783.
Vraket upptäcktes 1987
av två dykare.
Läs mer här: e
 konomiskamuseet.se

wow!

2 500 000

… visningar har bröderna
Norbergs Melodifestivalenparodi från 2020. Det gör
den till Sveriges mest populära klipp på Youtube 2020.
Brödernas parodier har
legat på topplistan sedan
2014. Bra jobbat! Här är de
andra klippen på prispallen.
Vilka har du sett?
2. Corona-parodi
på Svag av Victor
Leksell/Hampus
Hedström.

3. ”Byter kost med
Bianca Ingrosso
under en dag”
Uppdrag: Mat med
Mauri Hermundsson.

111 kickar
11-årige Eche Chinoso från
Nigeria har världsrekordet
i att balansera en fotboll på
huvudet samtidigt som han
kickar en annan fotboll i luften hela 111
gånger – allt under
loppet av en minut!
Nu satsar han på
att sätta fler rekord.
Källa: Guinness rekordbok 2021.
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Gäst
KRÖNIKAN

james:

”Varför så mycket läxor?”

’’

PÅ MIN SKOLA har vi läxor
fyra av fem dagar i veckan.
Det tycker jag är stressigt. När man
kommer hem efter skolan ligger de
där och ger dåligt samvete. Oftast
brukar jag försöka att inte tänka på
dem så mycket, men sedan kommer
mina föräldrar hem och då tvingar de
mig att göra läxorna. Då brukar jag
plåga mig själv genom skolarbetet.
Läxor kan också orsaka bråk
i familjen. Föräldrarna måste
tjata på sina barn och hela tiden
kontrollera om de gjort sina läxor.
Säger man att man gjort sina läxor
behöver de ändå kontrollera och
man måste bevisa att man gjort
dem. Detta kan leda till onödiga
konflikter hemma.
DET ÄR OCKSÅ VIKTIGT att tänka på
att alla barn inte har någon som kan
hjälpa dem med läxorna hemma. Det
kan då skapa ångest hos barnen som
inte klarar av läxan själv och sedan
behöver komma till skolan utan att

3 tips

1

GE OSS
FÄRRE 

eller inga
läxor.

ha gjort läxan rätt. Kanske får man
då också en tillsägelse av läraren och
ångesten blir ännu värre.
Jag tycker att vi ska ha läxor
varannan vecka, för om man får
för många läxor kan man inte ta
in allt. Alla kanske inte heller har
tid eller möjlighet att göra läxor.
Ibland kanske man inte kan göra
dem förrän sent på kvällen och det
är ju dumt eftersom det leder till
att man blir trött dagen efter. Då
orkar man inte lära in och jobba
lika mycket i skolan.
SEDAN UNDRAR JAG vad som
är syftet med läxor? Är det för att
barnen inte ska spela lika mycket
tv-spel? Eller är det för att lärarna
har för lite att göra på fritiden så de
behöver sätta sig och rätta läxor? Det
hade varit bättre med uppgifter som
handlar om att röra på sig på fritiden.
Motion och frisk luft är viktigt, och
det gör att vi orkar med skolarbetet
bättre.

ÅLDER: 12 år.
SKOLA: Tvärreds
skola.
MIN HÄLSNING
TILL ALLA
LÄSARE: Fråga
era lärare vad de
har för syfte med
läxorna. Försök
att komma ut och
röra på er mer än
att sitta inne med
skoluppgifter när
ni kommer hem.

.

till lärare:

2

james
johnson

OM VI SKA
HA LÄXOR

– gör
dem
inte så
omfattande.

3

PRATA
IHOP ER

med varandra om när
ni har prov/
läxor så att de
inte samlas på
samma dag.

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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malin
olsson
FULLSTÄNDIGT
NAMN: Malin Isabel
Sofie Dos Santos
Cardoso Olsson.
ÅLDER: 38 år.
FAMILJ: Sambon
Simon, dottern
Blanka, snart 4 år.
Ska få en bebis i vår.
BOR: I Malmö.
AKTUELL MED:
Fixaräventyret och
Vem bor här? i
SVT. K
 ommer att
vara mammaledig
i sommar, när hon
vanligtvis sänder
Sommarlov.

åg
p
alin
m
in
i
m
en
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INTERVJU AV:

MATTHEW APPLEQUIST
OCH NOAM AKIWUMI
FOTO: HELENE LINSJÖ

Är du en Spara
eller Slösa,

Malin Olsson?

Du känner säkert igen Malin Olsson som sprallig programledare i tv. Men hur
sprallig är hon när det gäller pengar? Vi bestämde oss för att ta reda på det.

– Ja! Jag är jättebra på att spara. Jag
köper inte mer än jag behöver varje
månad, utan pengarna går till lägenheten, hyra,
bilen, mat och kanske lite kläder – men sedan
sparar jag resten.

När är du som mest slösaktig?

– Det är nog när jag handlar till min
dotter Blanka. Jag vet hur lycklig hon blir
för en docka eller en My Little Pony.

Vad är det dyraste du har köpt?

– Det är nog min handväska, den kostade
över 20 000 kronor. Men den har ett bra
andrahandsvärde, om man säljer den så får man
tillbaka ungefär lika mycket pengar. Om jag be-
höver extra pengar kan jag alltid sälja min väska.

Hade du veckopeng som barn?

– När jag började högstadiet fick jag
hela barnbidraget, men då var jag också
tvungen att köpa mina kläder själv. Först tänkte
jag att det var en fantastisk deal, men sedan insåg
jag att allt kostade mycket pengar. Det blev inte så
mycket över till nöjen.

Tänker du mycket på vad saker kostar
när du går i affären?

– Ja, jag tänker nästan alltid på vad
saker kostar. De enda gångerna jag inte tänker så
mycket på pris är när jag handlar mat. I och med
att jag sparar så mycket är det ganska skönt
att få äta vad man vill. Det
blir vår vardagslyx. Men
så fort jag ska köpa till
exempel en tröja brukar
jag vara väldigt noga med
att jämföra priser och kolla
var man kan hitta den så
billigt som möjligt.
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Vilket köp ångrar du mest?
– När jag har köpt väldigt dyra jeans.
Innan jag hade familj kunde jag köpa
jeans för 2 000–2 500 kronor. Det är ju galet
mycket pengar för ett par byxor!

Vilket köp är du mest nöjd med?

– Det måste vara mina sandaler, jag använder dem varje dag och de är så sköna.
Och så är jag väldigt nöjd med väskan. Jag köpte
den på auktion och då måste man lägga det högsta
budet, och allt är lite nervöst för man vet inte om
man vinner budet eller inte. Jag lyckades vinna
väskan i sista stund och blev så glad!

Vad lägger du mest pengar på, att resa
eller spara?

– Jag lägger helst pengar på att först
 para väldigt mycket, och sedan resa. Jag älskar
s
att resa, det är en av de saker jag gillar att lägga
pengar på.

Köper du mycket kläder?

– Nej, det gör jag inte. Många gånger
tycker jag inte att det är värt att lägga så
mycket pengar på en tygbit. På inspelningar får jag
ofta ha på mig fina kläder. Så när jag kommer hem
är det ganska skönt att slänga på sig en hoodie.

Hur ofta äter du på restaurang?

– Väldigt sällan, faktiskt. Men herregud –
mitt liv låter jättetråkigt! Som om jag är
Gollum som sitter och ruvar på mina
pengar. Fast vi äter inte ute för vi har
en liten dotter som orkar sitta still
i max fem minuter.

kul på distans

SPARA

eller

Sparar du mycket pengar?

slösa?
19

SPARA eller SLÖSA?
Malin är typ
världsbäst på
att spara!

”JAG BORDE SLÖSA MER!”
JAG KOMMER FRÅN en familj
där vi inte hade så mycket
pengar när jag var liten. Vi var
inte fattiga, men vi fick verkligen
hushålla med våra pengar. Så
jag tror att jag har lärt mig från
min familj att man måste ta vara
på det man har, och inte slösa
pengar som man inte har.
Jag började jobba tidigt,
redan när jag var 12-13 år. Jag
var servitris på ett kafé, sedan
sålde jag jordgubbar och så har
jag suttit i kassan på mataffären.
Jag sparar jämt. Jag är inte

snål, absolut inte, utan jag bjuder
gärna om jag kan. Men jag skulle
aldrig slänga mat utan gör en
matlåda som jag äter upp dagen
efter. Jag har också väldigt svårt
för att slänga saker, jag vill använda dem tills de tar slut eller går
sönder.

IBLAND SÄLJER JAG mina
kläder som jag har tröttnat på,
de lite lyxigare kan man sälja på
olika nätauktioner. Då får man
extra pengar och kan köpa något
nytt. Det är ett tips!

NOAM: Malin är en ultra-Spara som inte verkar
lägga pengar på annat än det nödvändiga.
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VET NI VAD JAG BRUKAR
GÖRA MER? När jag har köpt

någonting, kläder till exempel,
ställer jag undan påsen och
försöker glömma bort att jag
har köpt dem för att jag får så
dåligt samvete över att jag har
slösat.
Sedan kan jag gå runt i två
veckor och fundera: ’Behövde
jag verkligen de här grejerna?’.
Så jag skulle behöva en slösa
coach.
Någon som lär mig att det är
okej att slösa lite.

.

MATTHEW: Jag är en Spara, men det är
ingenting i jämförelse med Malin!

LYCKOSLANTEN 01 2021

SÅ

unkar

DET

1

VAD ÄR EN BUFFERT?
MATTHEW HAR FÅTT EN
MOBIL I JULKLAPP. Den är

begagnad, men ändå rätt
ny, och han är väldigt glad för
den. Men snart är katastrofen
framme – mobilen glider ur
handen och åker med en smäll
ner i golvet! Skärmen är helt
sprucken! ”Det är nu det är
bra att ha en buffert”, säger
mamma. ”Buffel? Det vill jag väl
inte ha!”, snäser Matthew, som
fortfarande är ledsen över den
trasiga mobilen.

3

Du kanske har hört ordet buffert men är osäker
på vad det betyder? Eller så är du osäker på
hur mycket pengar som är en bra buffert?
Här förklarar vi, med hjälp av vår knattereporter
Matthew. TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
”MED BUFFERT MENAS extrapengar

2

som man har till oväntade händelser”, förklarar mamma. ”Som vuxen
brukar man ha en buffert ifall
exempelvis bilen eller cykeln går
sönder, om glasögonen är borta
eller om man blir sjuk länge och
får lägre lön.”

”ÄVEN BARN KAN BEHÖVA en buffert, som

du nu när du behöver byta skärm på
mobilen. Kanske har man slarvat
bort kompisens fotboll och
måste ersätta den – eller
så behöver du betala för ett
oplanerat biobesök med
kusinerna. Oavsett vad man behöver
pengarna till är det bra att ha pengar
undanstoppade.”

5

4

”FÖRR I TIDEN var
det vanligt att barn
hade en spargris
som bara fick tömmas vid särskilda
tillfällen. Nu är kanske det
vanligaste att man har ett
sparkonto där man sätter
in pengarna. Du har till exempel födelsedags-pengar
och lite annat på ett konto.”

”TOPPEN, då kan jag ta
 engarna från sparkontot till
p
att laga mobilskärmen.” säger
Matthew. ”Och nu
vet jag dessutom att
mina extrapengar
heter BUFFERT
och inte buffel,
haha!”

Hur mycket
buffert
behövs?

ETT VANLIGT SVAR TILL VUXNA är att
man ska försöka ha två månadslöner
sparade på banken. Tjänar man 20 000
rekommenderas man alltså ha 40 000 kronor
sparade. Kanske ska du tänka likadant och försöka ha två
månadspengar i buffert?
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DET VIKTIGASTE ÄR ATT du sparar,
inte exakt hur mycket. Ett tips är att
sätta undan en bestämd summa varje
gång du får månads- eller veckopeng.
Du kommer att bli förvånad över hur
mycket det blir på ett år.
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Klurigt

De rätta
lösningarna
hittar du på
lyckoslanten.se

SUDOKU

KORSORD

KORSORD OCH SUDOKU: MAPPELL

Quiz
NR 1 2021

1

2

VAD HETER våra nya knatte-

reportrar?

NÄR ARRANGERADES den

första Melodifestivalen
i Sverige?

3

4
5
6

7

SVAR: Kuddfodralet som heter Gröna fåglar
är väldigt mycket dyrare än det andra. Det
kostar 1 500 kronor, medan det andra kostar
99 kronor. En av anledningarna är att kudden
inuti ingår i priset, men framför allt beror det
på att kudden kommer från en känd och lyxig
inredningsbutik som heter Svenskt Tenn.
Den är helt enkelt en riktig skrytkudde!
Personen som har designat tyget är Josef

22

8

MALIN OLSSON är mest
känd som programledare
för Sommarlov i SVT.
Vad heter den populära
I DETTA NUMMER
spökfiguren i programmet?
skriver James från TvärSvaret finns inte i tidningen,
red en krönika om läxor.
I vilket landskap ligger Tvärred? du behöver söka på nätet eller
Svaret finns inte i tidningen, du fråga en kompis.
behöver söka på nätet eller i en
HUR MYCKET VÄGER
kartbok.
världens tyngsta mynt?
HUR MÅNGA ÅR fyller
ECHE HAR SLAGIT
Lyckoslanten i år?
REKORD i att balansera en
boll på huvudet samtidigt
VILKA ÄR VÄRLDENS
som han kickar en boll
vanligaste sifferkoder?
De rätta
supersnabbt. Vilket
svaren hittar
VAD TROR MAN att inge- land kommer det här
du på sidan
24.
bollgeniet ifrån?
fära kan hjälpa mot?
VAD HETER ORTEN där
Eric Saade växte upp?

9

10

Frank, som levde 1885–1967. Han föddes
i Österrike men flydde undan nazismen
till Sverige och blev en av våra mest kända
formgivare.
Den andra kudden kommer från H&M,
som är kända för sina låga priser.
Men den är fin ändå,
eller hur?

MER
M
NU i maj
A
T
r
NÄS me
kom
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Må bra

FOTO LINA EIDENBERG ADAMO

TIPS FRÅN
TOPP TILL TÅ
AV MAJA KULLERED

Indiska kryddbollar
Efter 15 år i Indien har Malin
Mendel lärt sig att laga curry
och stå på huvudet. Och så har
hon insett hur klimatsmart det är
att äta som en indier*. De här kryddbollarna är perfekta som mellis!
15–20 bollar
1 ½ dl cashewnötter
1 ½ dl skållade, skalade mandlar
12 urkärnade dadlar
1 nypa salt
1 tsk färsk riven ingefära
1 tsk malen kanel
1 tsk malen kardemumma
1 krm chiliflakes
2 msk kokosolja
Receptet är hämtat
2 msk vatten
ur Mitt indiska liv av
1 dl havregryn
Malin Mendel
(du kanske har
1 dl kokosflingor
sett henne i serien
ev chiliflakes
Världens sämsta
indier?).

GÖR SÅ HÄR:

1. Häll kokhett vatten över cashewnötterna
(be en vuxen om hjälp om du är ovan) och
låt dra i 10 minuter, eller låt dem stå i vatten
över natten. Häll av vattnet och kör nötterna
i en mixer tills det blir en slät smet.
2. Tillsätt resten av ingredienserna för-
utom havregryn och kokos, och mixa igen
till en jämn smet. Blanda smeten med
havregrynen i en skål.
3. Forma 15 till 20 bollar av smeten och
rulla dem i kokosflingorna. Stänk eventuellt lite, lite chiliflakes över bollarna.
Låt svalna i kylen innan servering.
* Det vill säga tio gånger så mycket grönsaker,
bönor och linser.
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mumsigt!

Visste du att… ingefära inte bara är en god krydda i matlagning? Att tugga rå ingefära är ett vanligt knep för att
motverka illamående! Många tror att den kan lindra förkylning.
Då är det vanligt att göra te på ingefäran, med honung och citron i.

VINTERSPORT UTAN SNÖ?

Helst vill man ju åka skidor eller skridskor på vintern, men vad
gör man om det inte har kommit någon snö? Ja, då får man
anpassa sig! Här är tre alternativ till vanlig vintersport.

Trashockey

Kvast och trasa är det enda
som behövs här. Och ett
golv förstås, och några skor
att ställa som mål. Bygg en
plan, dela in er i två lag – och
vänd på kvastarna! Dribbla
genom att trycka ner toppen
av kvasten mot trasan, passa
och försök göra mål. Upp- och
nervänd bandyklubba funkar
också att spela med!

Waveboard

Till skillnad
från en
skateboard har
waveboarden två

hjul och smalnar av i mitten.
Perfekt för dig som saknar att
åka snowboard. Nu kan du
gunga fram på gatorna i stället!

Tyg-snöbollskrig

Snöbollskrig hör ju vintern
till, oavsett vad dina föräldrar
tycker. Utan snö får man helt
enkelt flytta den här sporten
inomhus. För det går faktiskt
att köpa konstgjorda snö-
bollar – av tyg! De ser ut precis
som riktiga, men är mjukare
och såklart inte lika kalla. (Fast
dina föräldrar kanske fort-
farande inte blir så glada…)
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1. Noam (Akiwumi) och Matthew (Applequist). 2. År 1959. Sverige tävlade i ESC redan 1958, men då hade vi
ingen tävling i Sverige först. 3. Helsingborg (eller Kattarp). 4. Västergötland. 5. 95 år. 6. 1234 och 1111. 7. Illamående (och förkylning).
8. Sommarskuggan. 9. 19,7 kilo. 10. Nigeria.
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