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TIDNINGEN OM
PENGAR & SPARANDE
FRÅN SWEDBANK &
SPARBANKERNA

ÅRSKURS 4–6

Spara
vecko pengen

smart

vi älskar
tusse!

”Vi räddade
vår badsjö!”
poster!

Tusse:

”JAG SJÖNG
MIG GLAD”

BTS

Värd e
KOLL

GISSA!

Vad är dyrast?

Dessa färgglada sneakers blev båda virala och sålde slut
rekordsnabbt, men vilka är värda mest i dag?
Svaret hittar du på sidan 22.

GLASSIGA DOJOR

Ben & Jerry’s är kända för sin glass. Förra
året överraskade de alla när de samarbetade
med Nike för att släppa en sko som hyllade
Chunky Monkey, en av deras bästsäljande glassar. Skon, som kallas Chunky
Dunky, ser nästan ut som ett av deras
glasspaket – med en grön sula som
påminner om gräs, komönster
och en knallgul
Nike-logga.

FRÅN MAT TILL SKOR

Det var nog få som trodde att en sko från
matbutiken Lidl skulle bli en storsäljare. Men i
november förra året ringlade sig köerna långa av
folk som ville lägga vantarna på deras sneakers
i gult, blått och rött – samma färger som
butikkedjans logga. Skorna såldes i
Lidls svenska butiker under bara två
dagar och tog snabbt slut.
Succén var ett faktum!
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Välkommen
TILL LYCKOSLANTEN

2021 års knattereportrar
Matthew och Noam.

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.

alla kan göra skillnad!
JAG BLIR OFTA INSPIRERAD

av alla som redaktionen
möter under arbetet med
Lyckoslanten.
Ta till exempel Tusse, som
vi fick hänga med under en
rolig junidag. Som mellanstadiebarn upptäckte han
hur skönt det var att sjunga
bort oron. Det var under
en ensam tid när han bytte
fosterhem gång på gång.
I dag har han en trygg
bonusfamilj i Dalarna och
har dessutom hittat sin biologiska pappa, som försvann
när de var på flykt. Sången,
som var en tröst för T
 usse,
är nu en tröst även för tusentals andra.

Men man behöver inte
vinna musiktävlingar för
att inspirera. Missa inte
artikeln på sidorna 10–11
om e
 leverna på Kilbo skola,
som bestämde
sig för att ta
reda på hur
de kunde rädda sin
badsjö. Efter några års
detektivarbete och fixande
kan man bada i sjön igen!

DET ÄR ETT TYDLIGT

 xempel på att alla kan bidra
e
till att förbättra världen.
Det handlar bara om
att s
 ätta igång. Finns
det något du vill och kan
göra?
ARTURO ARQUES

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

B
 TS är egentligen en
förkortning av Bangtan
Sonyeondan (översatt
Bulletproof Boyscouts).
lB
 andet bildades 2013 och har kvar
samma medlemmar.
lP
 ostern är från releasen av singeln
Butter, som redan när den släpptes
slog ett rekord: flest Y
 outube-tittare
på 24 timmar.
l
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Tusse

”PRATA ÄR NAJS,
MEN ATT SJUNGA
ÄR BÄTTRE”

När han flydde från Kongo-Kinshasa och tappade bort sina föräldrar
tröstade musiken honom. I dag tröstar Tusses musik även andra och
han har redan uppträtt för 183 miljoner personer i Eurovision.
TEXT: ANNA-MARIA STAWREBERG FOTO: MARIA ÖSTLIN

KLOC KA N

ÄR
HALV
tio på morgonen och Tusse var
uppe till tre i natt. Ändå är han
både pigg och sprallig när han
fyller på tallriken från hotellets
frukostbuffé.
– Jamen, jag är ju jätteglad!
Jag tar studenten på fredag och
har precis lämnat in alla uppgifter. Så nu mår jag riktigt bra,
säger Tusse och skrattar.
Han är Tusse med hela
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s venska folket, men egentligen
heter han Tousin Chiza. Han
är född i Kongo-Kinshasa som
ligger i Afrika, och kom hit till
Sverige när han var åtta år. Då
hade han varit på flykt i fyra år
och på vägen hit tappade han
bort sina föräldrar.
De första åren i Sverige bodde
han i många olika familjer, och
det var en jobbig period.
– På mellanstadiet var det
sjukt jobbigt. Då flyttade jag runt

mellan flera familjer och
gick på nio olika
skolor. Som tur
var hade jag
fina lärare som
jag kunde prata
med när jag var
ledsen, säger
Tusse.
För visst hände
det ofta att han var ledsen. Han
kände inte så många, och saknade
sina föräldrar.
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Han är bara 19 år. Ändå har
Tusse
uppträtt i ett av världens stör
sta
tv-program.

TUSSES 3 TIPS TILL DIG
SOM KÄNNER DIG
ENSAM OCH LEDSEN:

jakter, säger
Tusse.
När han
var 16 år var
1. VAR DIG SJÄLV SÅ GOTT DET GÅR.
han med i
Att försöka vara någon annan bara för att smälta in blir aldrig bra.
Talang och
2. VÅGA BE OM HJÄLP OM DU MÅR DÅLIGT.
– I Kongo sjunger man
bara något
Prata med en lärare, kurator, kompis, ett syskon eller dina förmycket. Man sjunger
år senare
äldrar. Berätta hur du känner dig, det syns sällan på utsidan. Jag
när man är glad och man
kom han
lovar att det finns folk som är där för dig!
sjunger när man har nyhemed i Idol.
3. VÅGA FOKUSERA PÅ DIN DRÖM
ter. Där får man ut känslorNu började
OCH DRÖM DIG BORT.
na med hjälp av sången.
allt
fler inse
Tänk inte det värsta. Tänk det bästa i stället.
att Tusse var en
Det blir alltid bättre sedan! Det är svårt att vara
ung ibland, så är det bara.
OCH ATT SJUNGA gjorde även
duktig sångare och
Tusse på bättre humör, märkte
när han vunnit Idol
han snart. Därför sjöng han
blev det dags för Mello.
faktiskt
hela dagarna, även om klass-
kunde
kompisarna tyckte att han var
HELA TIDEN HAR han haft en
sjunga, och att han
konstig.
egen stil, med färgglada kläder
även kunde påverka andra
– På skolavslutningen i trean
och fina smycken.
människors humör genom sin
sjöng jag solo inför publik för
– Det har jag med mig från
sång.
första gången. Efteråt kom folk
Kongo.
I Kongo klär människor
– I högstadiet började jag på
fram och grät och sa att det beupp sig, och jag gillar också att
Kulturskolan, och där fick jag
tytt mycket för dem, minns han.
göra det. Jag lånar mycket kläder
sjunga ännu mer. Då började jag
Det var då Tusse insåg att han även anmäla mig till olika talang- av en av mina systrar, men jag

tusses tidslinje
Föds 1
januari
2002
i KongoKinshasa.

2002
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Flyr med sina
föräldrar och
sin moster. På
vägen tappar
han bort sin
mamma och
pappa.

2006

Kommer
till Sverige
med sin moster.
Hamnar i familjehem
och jourfamiljer. Under
mellanstadiet går han i
nio olika skolor.

2010

Uppträder för
första gången inför
publik på en
skolavslutning. Det
är nu Tusse
inser att han kan
påverka andra med
sin sång.

Flyttar in hos
sin bonusfamilj i
Dalarna, och det känns
äntligen som om han
kommit hem. Han deltar
i en rad olika talangtävlingar och älskar att
uppträda.

2011

2015
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VI MÖTER: TUSSE

”jag klär mig för min egen skull och blir
glad när jag ser mig själv i spegeln.” 
köper också en hel del själv.
Ibland går Tusse in på
klädaffärens killavdelning,
men han går ut igen nästan
med en gång eftersom kläderna
där oftast är mörka.
– Jag klär mig för min egen
skull och blir glad när jag ser mig
själv i spegeln.
Tusse älskar fortfarande
att sjunga och berättar att han
sjunger hela tiden.
– Att prata är najs, men att
sjunga är så mycket mer. Jag
sjunger när jag är ute med
hunden, jag sjunger när jag kör
bil. Den enda plats som jag inte
sjunger på är i duschen, säger
Tusse och skrattar.
DE SENASTE SEX ÅREN har
han bott i en familj i byn Kulls-
björken i Dalarna. Han kallar
den familjen för sin bonus-
familj, och här har han även två
bonussyskon. Här känner han
sig hemma och här har han fått
kompisar. Hans bonuspappa är
också musikintresserad och hela
familjen har uppmuntrat honom
att satsa på sin dröm.
Men ett tag höll det på att gå
illa. När Tusse vunnit Mello med
sin låt Voices började han få ont
i halsen. Bara fyra veckor före

Eurovision i Rotterdam började
läkaren prata om att operera
bort Tusses halsmandlar.
– Om de skulle ha opererats
bort då hade jag inte kunnat
vara med i Eurovision. Men
det slutade med att läkarna
bara opererade bort delar av
mandlarna, och att hela mandlarna tas bort först nu.
ATT STÅ PÅ SCENEN framför
hela Europa med en hals som
gjorde ont var inte det lättaste.
Tusse var nervös över att rösten
inte skulle fungera.
– Jag fick så mycket stöd, både
från min familj, mina vänner och
från andra. Det kändes skönt och
jag insåg att vad som än hände
skulle jag ändå ha min bonus-
familj och mina vänner.
Det gick bra, trots den onda
halsen. Och i höst ska han släppa
ny musik.
Våren har varit minst sagt
späckad. Förutom Mello, Eurovision och halsoperation, har
Tusse tagit studenten.
– Fråga mig inte vad jag ska
göra i framtiden! Det är den
värsta frågan man kan ställa
till någon som tar studenten.
Så länge det är kul, och eftersom jag har förstått att jag

Spara

DÅ ÄR JAG

"NÄR JAG SKA
GÖRA saker med mina

 ompisar. Då kan jag spara
k
pengar inför det, så att vi kan
göra något riktigt kul."

S lösa
DÅ ÄR JAG

"NÄR JAG HANDLAR
KLÄDER! Jag har lite för mycket

kläder och måste tänka mer
hållbart."

hjälper andra med min musik,
vill jag fortsätta jobba med
musiken.
TUSSE HAR ÄTIT UPP frukosten. Om bara några timmar
ska han uppträda på Skansen.
Under natten körde han hem till
Dalarna och hämtade en folkdräkt som han ska ha på sig och
nu är det dags att repetera.
Det spelar ingen roll att Tusse
bara sovit fem timmar. Han är
lika glad för det.
– Just nu lever jag min dröm
till 100 procent. Ibland måste jag
nypa mig i armen och påminna
mig själv om att njuta, för det är
ju precis det här jag har velat.

.

FOTO:TT

Är med i
Talang och
går vidare
till semifinal.

2018
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Vinner Idol
och släpper
vinnarlåten
Rain.

2019

Deltar i Mello
och Eurovision.
Tar studenten.
Håller på att
jobba med en
skiva som kommer
att släppas i höst.

2021
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ord en

RUNT

BÄSTA
JOBBET
PÅ JORDEN
Vad är drömjobbet framför
alla andra? Kanske forskare,
läkare eller kock, om man ska
tro de barn runt om i världen
som vi har frågat.

MONTREAL

TEXT ANNA-MARIA STAWREBERG
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST FOTON PRIVATA

MIRIAM, KANADA:

Vad vill du bli när du blir
stor?

– Jag vill gärna jobba
med djur. Helst av allt vill
jag jobba med att ta hund
om hundar och katter.

Varför vill du jobba med
djur?

– Därför att jag vill hjälpa
djuren och förhindra att de
behandlas illa.

När tror du att du kan börja
jobba med det?

– Kanske när jag är 18-19 år.

Vad ska du göra för att få
jobbet?

– Jag kommer behöva studera
till veterinär. Och för att få läsa till
veterinär måste jag först gå på en
speciell skola i gymnasiet.

Namn: Miriam Johnson.
Ålder: 8 år. Bor: Montreal i Kanada. Familj: Mamma, pappa och
lillasyster.

Fritidsintressen: "Ta hand om

mina husdjur, jag har två katter
och två hamstrar. Rita serier,
spela piano och hänga med mina
vänner."
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HARLEY,

STORBRITANNIEN:

Vad vill du bli när du blir
stor?

– Jag vill bli kock! Det är
mamma som har lärt mig
att laga mat, och jag brukar
hjälpa henne i köket efter
skolan.

Varför vill du bli just kock?

– Jag har alltid gillat att
laga mat. Jag är allra bäst på
att baka morotskaka.

När tror du att du kan börja
jobba som det?

– Det kommer nog dröja
tills jag är 19-20 år. Jag tror

att det tar ett
tag att lära sig.

Vad ska du göra för
att få jobbet?

– Förutom att träna hemma behöver jag utbilda mig.
Det går inte att börja jobba
som kock utan att ha lärt sig
allt om matlagning – och jag
vill bli riktigt duktig.

Namn: Harley Johnson.
Ålder: 9 år. Bor: Brighton
i Storbritannien. Familj:
M
 amma, pappa, tvillingbror, lillasyster och en bror
i himlen. Fritidsintressen:
Spela basket.
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SIMON,

TYSKLAND:

Vad vill du bli när du
blir stor?

– Jag drömmer om att bli
vetenskapsman.

Varför vill du bli just det?

– Därför att jag vill hjälpa
människor. Jag vill ta fram bra
mediciner som hjälper sjuka.
Dessutom är jag bra på att uppfinna saker.

När tror du att du kan börja
jobba som det?

BERLIN

– Oj, det är inte jättelätt att bli

forskare. Jag tror att jag måste
vara vuxen först.

Vad ska du göra för att få
jobbet?

– Mina föräldrar säger att jag
behöver en bra utbildning, så
först ska jag åka utomlands och
studera. Kanske till Cambridge
eller Harvard. Sedan ska jag flytta
tillbaka till Berlin och börja jobba.

Namn: Simon Poschen. Ålder: 9
år. Bor: Berlin i Tyskland. Familj:

Mamma, pappa, storasyster och
lillebror. Fritidsintressen: Fotboll,
läsa böcker om grekiska gudar.

BRIGHTON

OUAGADOUGOU

Vad vill du bli när du blir stor?
– Jag vill bli läkare!

Varför vill du bli just det?

– Därför att jag vill förhindra
sjukdomar och hjälpa de som redan
är sjuka. Mina föräldrar är inte
läkare, så det är inte något som går
i släkten.

När tror du att du kan börja jobba
som läkare?

– Jag räknar med att börja när jag
är 23 eller 24.
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– Jag måste
jobba hårt för att
få ett stipendium till
universitetet. Det är svårt,
och du måste verkligen kämpa och
ha massor av kunskap.

Namn: Ashbel Ouedraogo.
Ålder: 13 år. Bor: Ouagadougou
i Burkina Faso.

Familj: Mamma och lillasyster.
Fritidsintressen: Spela

fotboll.
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ASHBEL,
BURKINA FASO:

Vad ska du
göra för att få
jobbet?

PÅ

r
o
M
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VI GJ

ORDE

Läraren
Helena
Hedberg
med fem
av klassens
elever.

KILBO SKOLA RÄDDADE
När vattnet blev grönt i ortens badsjö fanns
det ingenstans att bada på varma sommardagar. Eleverna på Kilbo skola bestämde
sig för att ta reda på vad som hade hänt,
och vad de kunde göra åt det.
TEXT LISA ROSMAN FOTO PIA NORDLANDER/BILDN

VAR NÅGOT som inte
D ET stod
rätt till i Viggsjön

i Västerfärnebo i Västmanland.
– Viggsjön är den enda
badsjön nära oss men det gick
inte att bada i den längre, den
hade blivit helt grön, säger
William, 11 år, som går i årskurs 5 på Kilbo skola i Västerfärnebo.
Skolans elever gick till sin
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NO-lärare och frågade vad det
var för fel på sjön, och vad de
kunde göra åt det. Eleverna i
årskurs 4–6 fick titta på filmer
om Östersjön och forska om
sjöar. Dessutom kontaktade
de kommunens ekolog Kjell
Eklund som kom och berättade om en sjö i Hedemora som
hade haft liknande problem.
– Kjell ringde till företaget

som hade hjälpt den sjön
och gav oss en massa tips
på vad vi kunde göra,
berättar Meja, 11 år.
– DET VAR SOM ett
detektivarbete. Vi
mätte pH-värde,
siktdjup och
vattendjup och
lämnade över
VIGGSJÖN
proverna till ett
laboratorium som
analyserade dem,
säger Tilda, 12 år.
I sina under-
sökningar märkte
eleverna att Viggsjön
bara var sju meter
djup – alla i Västerfärnebo hade
alltid trott att den är mycket
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Eleverna hjälper
till att undersöka
hur badsjön mår.

VILL DIN KLASS
GÖRA NÅGOT
FÖR MILJÖN?

1

SÖK UPP ETT MILJÖPROBLEM på er ort och lär

Nästa steg är
att fiska upp
fisk som rör upp
växtalger.

er mer om det för att se om
det finns något ni kan göra.
Kunskapen behöver man
inte ha från början, den tar
man reda på vartefter.

SIN BADSJÖ
 jupare. Eleverna upptäckte
d
också att det var mycket mer
växtplankton än djurplankton i
sjön, vilket gjorde att det lätt blev
algblomning.
– DET VAR DÄRFÖR sjön var
grön! säger William.
Kommunekologen Kjell Eklund berättade att man kunde
lägga halmbalar i vattnet så att
djurplanktonet kunde föröka
sig, för bättre balans i sjön.
Skolans lärare ansökte om
pengar från kommunen, som
gav projektet 200 000 kronor.
Eleverna kunde därmed
undersöka sjön ytterligare,
och få dit halmbalar.
– Och så pimplade vi på
vintern och metade och
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PRATA MED KOMMUNEN!

Kilbo skola hörde av sig till
sin kommun för att se om de
kunde få hjälp att rädda sin
sjö, och fick då pengar som
de kunde använda för att till
exempel köpa halmbalar.

3

lade nät på
men nu har vi
KASTA INTE SKRÄP,
s ommaren för
lärt oss när vi
plocka upp sådant ni ser
att se vad det
måste hålla oss
i naturen och källsortera.
fanns för fisk
borta, säger
Även små saker gör faktiskt
och hur den
Wera, 11 år.
stor skillnad för miljön.
mådde, säger
Nästa steg är
Theo, 11 år.
att fiska bort
Projektet med att rädda
en massa sutare, alltså sådan
Viggsjön drog igång för ungefisk som simmar nära botten
fär fyra år sedan, och det har
och rör upp växt-alger.
hänt mycket sedan dess.
Eleverna har fått stor upp– DE FISKARNA HAR inga
märksamhet för sitt miljö
tänder, så när de simmar och
projekt – och till och med
äter längs botten frisläpps det
v unnit pengar, två gånger.
massa näringsämnen och då
– Vi blev så glada och har
kan det bli algblomning, säger
kunnat köpa kikare och fiske-
Theo.
utrustning, säger Meja.
Inom ett par år kanske det
– Och vi kan bada där nu!
gröna vattnet är borta för allFast när det är som varmast kan tid. Allt tack vare barnen på
det fortfarande bli algblomning, Kilbo skola.

.
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Veckopengs

SKOLAN

Du får
tvåhundra
kronor i present.
Jippi! Men hur
sparar man
pengarna bäst?
TEXT TERRI HERRERA
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

”VAD GÖR JAG AV
PENGARNA?”
BRUKAR DU tänka att du ska
år. Då är det smart att göra
spara pengar men har svårt
en plan för hur mycket du
att komma igång? Då
behöver spara för att ha
har Arturo Arques,
råd med det. Däremot
chefredaktör på
tycker inte Arturo
Lyckoslanten ett tips
att man ska spara
till dig:
hela vecko- eller
– Börja spara! Nu.
månadspengen.
Arturo
Det bästa sparandet
– De pengarna är till
är det som blir av. Många
för att man ska träna sig
funderar på när de ska börja
i att handla och planera sina
spara, hur de ska spara och hur köp. Den som sparar alla sina
mycket. Det viktigaste tycker
pengar får ingen övning i det.
jag är att man kommer igång.
Därför föreslår han att du
kan ha två olika konton: ett
som är kopplat till ett kort som
HANS ANDRA RÅD är att du
sparar regelbundet. Kanske kan du kan använda till vardags,
du flytta undan lite till ett annat och ett annat som är till för att
spara på.
konto varje månad, och kanske
Tycker du att du får för lite
lägga till om du får födelsedagsveckopeng för att kunna spara?
eller julklappspengar. På ett år
Då föreslår Arturo att du ska
kan det bli flera hundra extra
förhandla med dina föräldrar.
att göra något roligt för.
– Föreslå att de ökar med
Att ha ett tydligt mål kan
40-50 kronor i månaden – men
också hjälpa dig att spara.
sätter in de extra kronorna på
Kanske drömmer du om att
ett sparkonto. Det är något som
köpa en ny mobil, eller att ha
en heldag på Liseberg om ett
många föräldrar säger ja till!

.
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SPARBÖSSA

Världens äldsta sätt att
spara pengar på, den första
kända sparbössan är 2 300
år gammal. Du samlar helt enkelt
sedlar och mynt i ett skrin eller en
spargris hemma.
Fördelar: Lätt att komma åt. Det
är enkelt att räkna och se hur
mycket pengar du har sparat.
Nackdelar: Lätt att komma åt…
Du kanske frestas att låna lite
av dig själv? Det blir också allt
svårare att handla med sedlar
och mynt, till exempel får man
sällan betala med dem på bussen
och i vissa butiker.

2

DITT BANKKONTO

Brukar kallas för
transaktionskonto.
Här kan du och dina
föräldrar sätta över
och ta ut pengar. Kan
kopplas till kort och Swish.
Fördelar: Du kommer lätt åt
pengarna och kan se i bankappen
hur de växer.
Nackdelar: Det är lätt att frestas
till att göra av med pengarna när
man ser att det finns mycket att
handla för.

LYCKOSLANTEN 03 2021

3

SPARKONTO

Ett separat sparkonto dit
du för över pengar som
du vill spara till något
längre fram. Ibland kan ett sparkonto ge mer ränta än ett vanligt
transaktionskonto (inte så vanligt
i dag på grund av låg ränta – läs
mer om det på sidan 21). Ränta är
lite som en hyra som du får för att
banken får ha dina pengar hos sig.
Ha gärna ett tydligt sparmål!
Fördelar: Inte lika lätt att lockas
att göra av med pengarna eftersom de finns på ett särskilt konto
som inte är kopplat till kort och
Swish. Pengarna kan eventuellt
växa (om kontot ger ränta). I bank-
appen kan du lätt se hur mycket
du har sparat ihop och om du vill
spara lite extra kan du flytta över
pengar dit i appen.
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ALFRED HILLMAN,

10 ÅR, GÖTEBORG

– Jag har inget konto utan
jag sparar mina pengar i en
plånbok som jag fick av min mormor. Det funkar bra för mig, men
om jag hade haft en spargris hade
jag nog lagt de där i stället. Snart ska vi
fixa så att jag får ett eget bankkort.

SELMA ÅGREN,
11 ÅR, STOCKHOLM

– Min mamma sätter in pengar
på ett konto. Jag har sparat i flera
år på det kontot och på så sätt
har jag till slut kunna köpa två
begagnade mobiler (den första
gick sönder). När jag till exempel ska
handla lånar jag oftast mammas kort.

Nackdelar: Svårt att hitta sparkonton som ger ränta i dag. Du
behöver stå emot frestelsen och
inte ta från sparkontot i onödan.

4

FONDER/AKTIER

På senare tid har det blivit
trendigt att till exempel
kändisar berättar att de
sparar pengar i aktier. En annan
variant är att spara i aktiefond.
Vad som är en aktie eller aktiefond är en artikel i sig och ganska
komplicerat, men kort kan man
säga att en aktie är en andel i ett
företag och en aktiefond är en
digital ”korg” av olika aktier.
Fördelar: Pengarna kan växa mer
än på sparkonto, även om det inte
finns några garantier.
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ALFONS COLLVIK,

10 ÅR, GÖTEBORG

– Jag sparar i en app. Där sätter mina föräldrar in pengar när jag till exempel städar.
Får jag kontanter av någon ger jag dem till
mina föräldrar och så sätter de in den summan
i appen. Jag kan gå in i appen och titta, fast inte ta
ut några pengar. Det funkar bra, fast det skulle vara kul att ha
en spargris i någon rolig form.

VERA TULLGREN,
12 ÅR, STOCKHOLM

– Jag har ett eget konto med ett
kort som jag kan använda när jag vill.
Jag är ganska sparsam, men förra
månaden använde jag kortet för att
köpa ett gosedjur som var rätt dyrt.

ENKÄT AV JONNA EKLIND WENDEL

Nackdelar: Du kan inte handla
med aktier förrän du är över 18
(i vissa fall 16 år), så det är dina
föräldrar som får göra det, så du
får dålig koll på pengarna. Man
behöver ha tålamod och tänka
att pengarna ska användas först
längre fram i tiden. Tänk också på
att om du köper en aktie så vet
du aldrig hur det går. Aktien kan
minska i värde eller till och med
bli värdelös.

heja!
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Siffror

I VÄRLDEN

346,4

De längsta hornen på en yak
har uppmätts till 346,4 centimeter. Ägaren till de maffiga
hornen heter Jericho och han
bor hos Hugh och Melodee
Smith i USA. Om man vill träffa
Jericho? Yak tack! 

Så mycket minskade matsvinnet i
skolorna när eleverna fick mäta och
minska svinnet med hjälp av en app (vi
skrev om det i Lyckoslanten #1 i år).
Massexperimentet Svinnkollen
lät 700 elever från 27 skolor i
Sverige hjälpa forskare att undersöka hur man kan minska mat-
svinnet. Tycker du att 16 procent
låter futtigt? Det är det inte.
– I Sverige serveras cirka 1,3
miljoner skolmåltider varje dag. Då
kan även små förändringar leda till
otroligt stora förbättringar, säger
forskaren Roberto Rufo Gonzalez.

SLÄNG !
SS
INTE O

VI ÄR
COOLA...

Topp trelistan över
den mest
slängda
maten var:
1. Potatis
2. Kött- och
fiskprodukter
(som korv,
kassler och
fiskpinnar)
3. Rivna
morötter

...OCH !
GODA!!

2OO KRONOR

Det är vad en genomsnittlig svensk
11-åring får i månadspeng.
källa: swedbank.se.

6000000
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bolivares

…kostar numera
en kopp kaffe i
Venzuela. För tre
år sedan kostade
den 0,45 bolivares.
Att det har blivit så
här beror på en ekonomisk kris som orsakat
något som heter hyperinflation – där pengarna
snabbt blir värdelösa. Ekonomiska museet förklarar mer om det i utställningen "Hyperinflation
– ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar" där
man kan se allt från ryska ostmynt till en väska
av venezuleanska sedlar.

FOTO WIKIMEDIA.ORG

16 PROCENT

2 800 000 000

Så många gånger har Ed Sheerans
låt Shape of You streamats på Spotify, vilket gör den till världens mest streamade låt. (Videon är också världens näst mest sedda
Youtube-klipp.) Över huvud taget kan man säga att det har gått bra för Ed Sheerans musikkarriär,
fyra av hans låtar är med på listan över de 20 mest spelade.

Grattis!
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alice:

”Varför ändrar man
trycket på sedlarna?”

’’

JAG HADE TRÅKIGT en dag
som har tagit fel. Det blir också bara
och frågade min kompis
krångligt när man ska gå till en bank
Selma om hon ville göra något. Vi
och byta sina gamla pengar till de
bestämde oss för att mötas vid leknya.
platsen där vi gungade och pratade.
Och tänk om man till och med
Efter ett tag blev vi hungriga och
glömmer att växla in dem. Då har
bestämde oss för att vi skulle ha
man massa ogiltiga pengar hemma
en picknick. Så vi hämtade
som man inte kan använda.
pengar och gick till den
Man har alltså förlorat
matbutik som ligger
massa pengar.
MINA BÄSTA
närmast mitt hus.
Men en sak har jag
PICKNICK-TIPS:
har
i alla fall lärt
+ Ta med mat som är god
VI TÄNKTE VARA
mig
av detta: Kolla
att äta kall, den kommer inte
lite nyttiga, så
plånboken en extra
gå att hålla varm.
att våra föräldrar
gång innan du går
+ Ha din dryck i en säker
flaska
så
att
det
inte
läcker!
skulle tycka att
hemifrån.
+ Ha rätt sedlar med
det var en bra idé.
dig när du ska handla…
Vi plockade därför
ihop ett par bananer,
Svar: Vilken bra fråga!
mineralvatten och en
Anledningen till att Riks-
varsin billig glass och ställde
banken gjorde nya sedlar var
oss i kön. Jag hade med en tjugoatt vi behövde göra dem svårare
lapp och Selma hade också en. Men
att förfalska. De nya sedlarna har
när vi lämnade fram sedlarna sa
säkerhetsdetaljer som är mycket
kassörskan att en av tjugolapparna
svåra att förfalska. På varje sedel
var gammal. Det var min... Så vi fick
finns en bild uppe till höger som ändlämna tillbaka varor i kassan medan
rar färg från guld till grönt när man
alla stirrade på oss. Det var sååå pinvickar på sedeln, och alla sedlar
samt!
utom 20- och 50-kronorssedeln
Jag hade alltså råkat få med en
har ett säkerhetsband till vängammal tjugokronorssedel! (Jag
ster som kan ändra bild från en
skyller på mamma. Det var hon som
kungakrona till bokstäverna KR.
gav den till mig.)
Hälsningar,
SÅ NU UNDRAR JAG: Varför ändrar
Susanne Meyer Söderlind
man trycket på sedlarna? Det måste
Pressekreterare på Sveriges
ju vara många, många fler än jag
Riksbank

.

Gäst
KRÖNIKAN

alice
kettil
ÅLDER: 12 år.
SKOLA: Ulrika-
skolan, Ulricehamn.
INTRESSEN: Jag
gillar att rida,
spela fotboll och
handboll. Det är
även superkul att
baka, helst svåra
recept.
MIN HÄLSNING
TILL SVERIGES
MELLANSTADIEELEVER: Gå aldrig
på picknick med
din kompis, haha!

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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INTERVJU AV:

Är du en Spara
eller Slösa,

MATTHEW APPLEQUIST OCH
NOAM AKIWUMI
FOTO: MAGNUS RAGNVID

Babben?

Babben bossar i "Bäst i test", men hur bra
bossar hon över sitt bankkonto? Vi bestämde oss för att fråga.

Har du några tips hur man blir rolig?

– Man ska ta på sig sina komiker-
glasögon och titta på världen som en
komiker, då blir nästan allting jätteroligt och
konstigt. Man kan hitta humor i allting – nyheter
i tidningen eller hur en krukväxt växer – förutom
sådant som är jättetragiskt såklart.

Tjänar man mycket pengar på ditt jobb?

– De flesta komiker tjänar väldigt dåligt
med pengar, men om du blir känd och
säljer ut stora teatrar, då tjänar du pengar. Har
du väl blivit känd så får du vara med i massa tv-
program. Så ja, du kan tjäna bra.

Sparar du mycket?

– Ja, jag sparar det mesta. Jag började
faktiskt ta ut min pension för flera år
sedan trots att jag inte är pensionär, för jag hade
samlat så mycket pengar i pension så att det var
lika bra att börja ta ut dem för att jag ska hinna
göra av med dem.

Vad gör du med dina pengar?

– Jag gör inte så mycket med mina pengar. Jag äter bra, bor bra och har köpt ett
hus på landet. Jag har även köpt lägenheter till min
dotter och min bonusson, som de betalar av på.

Gör du något onyttigt?

– Ja, jag har varit med och köpt galopphästar. Jag är delägare i tre hästar och så
äger jag en helt själv. Jag är en före detta hästtjej
och har ridit i jättemånga år, så för mig är det ett
sätt att hålla kvar intresset – och så är galopp-
hästar så vackra.

Skänker du några pengar till
välgörenhet?

en femteklassare, så förra året drog jag in en halv
miljon till dem. Det kändes jättebra!

När är du som mest sparsam?

– För det mesta. Mitt hus på landet är
inrett med saker från Myrorna och Stadsmissionen. Om man går på Myrorna så kostar en
skål 25 kronor när den annars kunde ha kostat
flera hundra.

När är du som mest slösaktig?

– Om jag verkligen vill ha någonting. Då
kollar jag inte så mycket på prislappen.
Och när jag åker på safari i Afrika är jag inte så
sparsam, de resorna kan bli jättedyra. Det är en
sådan där ”jag unnar mig-situation”.

Vilket köp ångrar du mest?

– Jag köpte en designsoffa på second
hand till landet, men när jag väl fick dit
den så luktade den rök och hade jättekorta ben.
Varje gång jag satte mig i den så undrade jag om
jag någonsin skulle komma upp ur den. Till slut
fick jag säga till mig själv: “Babben, det här är ett
felköp, köp en soffa som är skön och bra.”

Vilket köp är du mest nöjd med?

– Mitt hus på landet, jag älskar att
vara där. Och just det – i höstas, när
de andra delägarna ville sälja King Cole, en av
h ästarna, så köpte jag ut honom och sedan
dess har han vunnit tre gånger, så det var ett
jättebra köp!

babben!
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– Jag skänker pengar till Viskogen och tävlade för dem i Smartare än
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helt
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häst

barbro
"babben"
larsson
ÅLDER: 64 år.
BOR: I Solna,
Stockholm.
GÖR: Komiker.
AKTUELL MED:
”Jag är alltid
aktuell!”

eller

SPARA
03 2021
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slösa?
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SPARA eller SLÖSA?

Babben är
sparsam – men
gör stooora
inköp ibland.

”ÄR JAG EN SLARA?”
”JAG ÄR NOG EN BLANDNING av Spara och
Slösa, en Slara? Jag spar till vardags, men om
det är något jag verkligen vill ha, så kör jag bara.
Som när jag köper en häst till exempel. Det är
en otrolig frihet att jag har råd med det. Jag
lägger även gärna pengar på att resa, och har en
lång lista på resor jag vill göra, särskilt till Afrika.
Nästa gång skulle jag vilja resa till Botswana och
Namibia. Eftersom jag har jobbat så hårt i 30 år
så kan jag göra det utan att behöva tänka efter.
Det är otroligt lyxigt.
Mitt sparsamma drag kommer helt klart hem-

NOAM: Babben är svår… hon sparar ju
mer än hon slösar. Men hon slösar ganska
stora summor.

20

ifrån. Mina föräldrar gjorde inte av med pengar,
de var bönder och byggde upp gårdens verksamhet under hela min uppväxt. Det var alltid
ont om pengar. Vi odlade och födde upp nästan
allt vi åt – vi slaktade våra egna djur och odlade
potatis och grönsaker.

JAG BÖRJADE jobba extra redan i tonåren,
vilket lärde mig pengars värde. Jag har varit
packare på ett slakteri, byggstäderska och suttit
modell för sådana som gör skulpturer i lera. Jag
har faktiskt haft en massa konstiga jobb. Så det
sparsamma sitter djupt i mig, även om jag inte
längre behöver vara det.”

.

MATTHEW: Ja, man kan ju tänka sig vad
en tävlingshäst kostar. Hon är precis mittemellan. Eller både och.
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VAD ÄR RÄNTA?
MATTHEW VILL GÄRNA
KÖPA ett nytt spel, men

pengarna räcker inte
riktigt till. Han frågar sin
mamma om han kan få förskott på nästa månadspeng.
Det går bra, säger hon och
tillägger lite på skämt:
”Tur för dig att jag inte tar
ränta!” Det är ett skämt
som Matthew inte förstår.
Vad är ränta? Och hur används det?

3

Att låna pengar är sällan gratis – eftersom du får
betala ränta. Här förklarar vi, med hjälp av vår
knattereporter Matthew, vad det är.
TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

2

MAMMA FÖRKLARAR: När du
lånar pengar från banken så
tar banken ut en avgift för
lånet. Räntan räknas ut i procent. Om du till exempel lånar
1 000 kronor till 5 procents ränta, så
ska du betala 50 kronor i avgift varje år,
så länge du inte betalar tillbaka lånet. Man
kan beskriva det som hyra för de lånade pengarna.

4

NU LÅNAR BANKEN SÅKLART inte ut pengar till
barn för att de ska köpa spel, utan det rör sig om
större saker. Din familj kanske vill
köpa en villa. Ett hus är dyrt
och då måste ni kanske ta ett
banklån för att ha råd. För att få
låna behöver din förälder/dina
föräldrar skriva på ett kontrakt att de ska
betala ränta varje månad.

5

DU KAN OCKSÅ FÅ RÄNTA. Om du har
 engar som du inte behöver just nu så kan
p
du sätta in dem på banken. Då är det du
som får ränta från banken för att du ”lånat
ut” dina pengar till dem. Just nu är räntan på
sparkonton låg, under 1 procent, men för tio år
sedan var den mellan 5 och 6 procent. Då växte
pengarna för varje år bara genom att man lät
dem vara kvar på bankkontot.

2x
bonusfakta

OLIKA DYRT MED LÅN

Räntan som man måste betala till
banken är ibland hög, ibland låg. Just
nu är räntan låg. På 1990-talet var räntorna
mycket, mycket högre, som mest 24 procent. Då var
det svårt att ha råd med sina banklån.
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DÄRFÖR ÄR DET
OCKSÅ smart att

försöka minska
lånet (det kallas för
att amortera) så att
räntan blir mindre. Säg att du
lånar 1 000 kronor och har 5
procents ränta = 50 kronor.
Om du snabbt betalar 500
kronor så är räntan fortfarande 5 procent, men i pengar
blir det 25 kronor. Och när du
har 100 kronor kvar i lån, så
blir det bara 5 kronor i ränta.
När lånet är
återbetalat,
så betalar
du självklart
ingen ränta
alls.

RÄNTEFÖRBUD!

Enligt både Bibeln och Koranen är det
förbjudet att ta ut ränta. Förr var det därför
otillåtet i Sverige att låna ut pengar mot
ränta, och fortfarande finns bara räntefria
lån i vissa muslimska länder.
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Klurigt

De rätta
lösningarna
hittar du på
lyckoslanten.se

SUDOKU

KORSORD

KORSORD OCH SUDOKU: MAPPELL

Quiz 4
3

POSTERN I DETTA
nummer är på K-pop-

gruppen BTS. Vad är BTS en
förkortning av?

1
2

NR 3 2021

VILKET ÅR vann Tusse Idol?

HUR GAMMAL ÄR
världens äldsta upphittade
sparbössa?

VAD GÖR MAN det mörka

och smörsmakande
muscovadosockret av?

5
6

HUR MYCKET FÅR

en 11-åring i Sverige i
månadspeng – i genomsnitt?

VAD HETER Babbens dyra
galopphäst (som har vunnit
flera tävlingar)?

SVAR: Stor hajp, överraskande samarbeten, begränsade upplagor eller stora kändisnamn brukar
få skorna att flyga från hyllorna – och öka i värde.
Och i det här fallet är det Nikes sko som blivit
mest värdefull. När Ben & Jerry’s
Nike-sko släpptes i maj
2020 kostade den
850 kronor. I dag

22

7

8

De rätta
svaren hittar
du på sidan
24.

VAD HETER DEN

lilla byn i Dalarna
där Tusse bor?

VILKEN ÄR världens
mest streamade låt just nu?

9
10

I VILKET LANDSKAP

ligger Viggsjön som
barnen i Kilbo skola
försöker rädda?

I "JORDEN RUNT"
berättar Ashbel om sina

framtidsdrömmar. Han bor i
Burkina Faso, men vad heter
huvudstaden?

säljs de på andrahandsmarknaden för upp till
35 000 kronor. Snacka om värdeökning!
Lidls hajpade sneaker såldes för 149 kronor
när den släpptes i november 2020. Skorna
sålde snabbt slut och kan hittas på sajter som
Blocket och Tradera för mellan
300 och 1 000 kronor.

MERr
M
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A
T
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Smulpaj

Höst = massor med mogna
äpplen på träden. Då kan man
göra en supergod äppelpaj!

Må bra
TIPS FRÅN
TOPP TILL TÅ

Både recept och sockerskolan är hämtade från
boken Nu bakar vi av
Clara Lidström och
Annakarin Nyberg.

8 portioner
200 gram smör
2 deciliter farinsocker
2 deciliter vetemjöl
3 deciliter havregryn
4 röda eller gröna äpplen
Till pajformen:
1 matsked smör

Farinsockret gör att
pajen smakar lite som knäck.
Det går bra att använda
strösocker i stället.

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ugnen på 200
grader.
2. Skär smöret i små
bitar och lägg i en
bunke.
3. Mät upp socker,
mjöl och havregryn
och häll i bunken.
4. Nyp ihop ingredienserna till en smulig deg
med fingrarna.
5. Ta 1 matsked smör
på en bit hushålls-
papper och smeta ut
smöret i en pajform.

OLA:
K
S
R
E
SOCK

SIRAP

SYLT

VADO
MUSCO

6. Dela äpplena med
en kniv och skär bort
kärnorna. Skär äpplena i klyftor och lägg
dem i formen.
7. Strö smuldegen
över äpplena.
8. Grädda i mitten av
ugnen 20 minuter. Be
eventuellt en vuxen
om hjälp med att sätta
in och ta ut pajen.
SERVERA med glass
eller vispad grädde.

VAD PASSAR SOCKRET TILL?

Strösocker är vårt allra vanligaste socker. Det består av små, små
korn som kallas för kristaller. Strösocker används ofta i bakning.
SIRAP görs av socker-
rör eller sockerbetor
och är som flytande
socker. Sirap används
till e
 xempel i kakor, godis
och efterrätter.

SYLTSOCKER passar

FARIN

extra bra när du vill koka
sylt. I syltsockret finns
nämligen ett ämne som

FLOR
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vi flugor
älskar socker!

heter pektin. Det gör
att vätskan tjocknar vid
kokning och sylten blir
mindre rinnig. I lingon finns

redan pektin naturligt så
den sylten kan du koka på
vanligt strösocker.

MUSCOVADOSOCKER

görs av sockerrör. Ljust
muscovadosocker har en
smak av smörkola.
Mörkt muscovadosocker
påminner lite om lakrits.
Båda sorterna passar bra
till kakor och efterrätter.

FARINSOCKER är brunt
och har stora kristaller.

Det är mindre sött än
strösocker och har en
kryddig smak. Farinsocker
passar fint i kakor och
efterrätter.

FLORSOCKER är vanligt
strösocker som har malts
till ett fint vitt puder. Det
gör att sockerkristallerna
inte syns och smeten
eller degen blir slät och
fin. Florsocker passar till
glasyr, maräng, efter-
rätter och dekorationer.
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