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Vad är dyrast?

Ett nytt tv-spel eller ett retrocoolt Game & Watch (som gör dina
föräldrar nostalgiska). Vilket är värt mest?
Svaret hittar du på sidan 22.

GAME &
WATCH FRÅN 1982

Donkey Kong från Game & Watch/
Nintendo var ett av världens första
elektroniska spel som man kunde bära
med sig. Den här jubileumsutgåvan
gavs ut 1982.

PLAYSTATION 5

Ett PS5 står nog högst upp på många barns
önskelista. Tänk att sitta (nästan) hela jullovet
med Fifa, Minecraft och Just dance. Härligt!
Men kanske för dyrt?
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Välkommen

LÄRARE, SE HIT!

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

TILL LYCKOSLANTEN

2021 års knattereportrar
Matthew och Noam.

Drömmen om en prick
REKORDMÅNGA HAR s kaffat
husdjur under pandemin,
och nyregistrerade hundar
i Kennelklubben ökade med
11 procent under förra året.
Jag var en av dem som
jobbade hemifrån och började fundera på att skaffa
en hund. Jag har en kompis
som har en svart dvärgpudel
som heter Pricken. Världens
sötaste hund! En sådan
skulle jag vilja ha. Tyvärr har
jag inte tiden som krävs,
och även om det finns ett
hunddagis nära min bostad
så kostar det nästan 4 000
kronor i månaden. Hjälp!
Den missen tror jag att

många gör när de vill s
 kaffa
husdjur. Man tänker på vad
djuret kostar att köpa, men
inte vad det kostar att äga
i många år framöver.

VECKOPENGS
SKOLAN på sidan 12

handlar om vad husdjur
kostar. För det är bra att ha
koll vad man ger sig in på
när man skaffar en ny liten
familjemedlem.

SJÄLV DRÖMMER jag vidare
om en hund, någon gång
kanske drömmen blir
verklighet…
ARTURO ARQUES

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

Två franska bulldogg-
hundar firar jul. Inga
konstigheter alls...
lT
 rots namnet är rasen inte
fransk utan härstammar från
England.
l I en undersökning utnämndes fransk
bulldogg till en av världens tjugo
mest populära hundraser.
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Brita Zackari

”DET ÄR VÄLDIGT
HÄFTIGT ATT GÖRA
SKILLNAD”
Hon bor vanligtvis på en bondgård tillsammans med över 60 djur,
men i december ska Brita Zackari kliva in i en glasbur på ett torg i
Norrköping och sända Musikhjälpen på tv och i radio
– 144 timmar i sträck.
TEXT: LISA ROSMAN FOTO: ANNA TÄRNHUVUD

ATT

BRITA ZACKARI bor
på en bondgård har ni
kanske sett i SVT-programmet
som heter Hjälp, vi har köpt en
bondgård!, där Brita och hennes
familj lämnar livet i stan för att
bosätta sig på landet. När Brita
ska berätta hur många djur de
har på gården får hon tänka
efter.
– Vänta nu... Vi har alltså...
fyra hundar, en katt, en kanin,
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två grisar, ett tiotal får, två
kalvar, femton ankor… och så
trettio kycklingar och höns!
Det är just djuren, förutom
hennes man och barn förstås,
som Brita kommer sakna allra
mest när hon i december går in
i den berömda glasburen (en
studio med glasväggar), där hon
ska sända Musikhjälpen i sex
dygn.
– Jag kommer sakna vår valp

Kerstin extra mycket. Fast det
ska faktiskt bli lite skönt att få
en paus från hönsen. De är söta,
men också ganska jobbiga, säger
Brita.
DEN 13–19 DECEMBER I ÅR
sänds Musikhjälpen från Gamla
torget i Norrköping. Då kommer
Brita att, tillsammans med sina
programledarkollegor Oscar
Zia och Anis Don Demina,
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Instängd i glasburen.
I en hel vecka...

s ända radio och tv dygnet runt,
i radiokanalen P3 och på SVT
Play. Under tiden får de besök av kändisar, artister som
uppträder och människor som
hjälper till att samla in pengar.
Tittare och lyssnare kan skänka
pengar genom att önska låtar
under veckan, eller starta egna
insamlingar i digitala bössor.
PROGRAMLEDARNA får inte
lämna buren alls under den här
tiden: de jobbar, sover, duschar
och äter där – och all mat som
äts måste vara i flytande form.
– Vi äter typ bara smoothies,
soppor och yoghurt. Förra året
längtade jag verkligen efter
godis. Jag ska försöka se till att
det står en skål med mitt favorit-

godis Hot Lips
och väntar på
mig när jag
kommer ut.
Brita var programledare för Musikhjälpen
förra året också. Men då sändes programmet från en studio
utan publik, i stället för i en
glasbur på ett torg, på grund
av corona. I år ser Brita fram
emot att få t räffa publiken.
– Jag hoppas att alla som bor i
Norrköping kommer och hänger
med oss på torget. Man blir
lite mosig i huvudet efter alla
timmar därinne, då får man så
mycket energi av människorna
som står och hejar på utanför.
Varje år har Musikhjälpen
ett tema, ett välgörande ända-

...ska Brita sova,
äta, borsta
tänderna – och
framför allt jobba –
i en studio.

mål, dit pengarna
som samlas in ska gå. I år är
temat För en värld utan barnarbete. För trots att alla barn
har rätt till en trygg barndom
tvingas 160 miljoner barn i
världen till barnarbete.
– Det står i FN:s barn-
konvention att barn ska få vara
barn, att de har rätt att gå i
skolan – och att leka. Men ändå
är det inte så överallt. I stället
måste många arbeta. Och det
är inte så att de är influencers
eller sitter på kontor – det är

Musikhjälpen-ögonblick
REKORDÅRET

PREMIÄREN

Den allra första Musikhjälpen
sändes från Gustav Adolfs Torg
i Malmö i december 2008.
Ehsan Noroozi, Henrik
Torehammar och Kitty
Jutbring var program
ledare och de samlade in
3 016 247 kronor.
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ETT BRÖLLOP I BUREN

Emil och Karolina hette paret
som vann M
 usikhjälpens
bröllopsauktion. 2014 gifte
de sig inne i glasburen samtidigt som Sarah Dawn Finer
sjöng Kärleksvisan. Inte ett
öga var torrt.

2017 slog Musik-
hjälpen insamlings
rekord. Temat var
”Barn är inte till salu”
och de samlade in

363
74 4r1o0nor!
k
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VI MÖTER: BRITA

”Det kan vara jobbigt att ta in att
människor inte har det bra."
riktigt fysiskt jobbiga arbeten i
gruvor, fabriker eller på fält
i stekhet sol.
BRITA HAR ALLTID tyckt att
det har varit viktigt att hjälpa
människor, och hoppas att andra
också känner att de vill göra sitt
bästa för att göra livet bättre för
andra. Förutom att leda Musikhjälpen har Brita bland annat åkt
till den grekiska ön Lesbos för
att hjälpa människor som flytt
dit från krig och fattigdom.
Samtidigt förstår hon att det
inte alltid är lätt att veta vad
man ska göra för att hjälpa till,
särskilt när man är barn.
– Det är lite trixigt att
hjälpa andra. Det är lätt att
överväldigas av tanken, och att
bli ledsen för att man inte kan
hjälpa alla. Men alla kan göra
det de kan. I skolan kanske man
kan sätta sig bredvid någon som
är ensam, eller bjuda alla på
sitt kalas – även de man inte är
kompis med.
PÅ TAL OM VAD barn kan göra
så ger Musikhjälpen alla chansen
att bidra, även om man inte har
egna pengar att skänka.
– Barn kanske känner att de
inte kan göra så mycket, att de

KANIN-TÅRAR

2020 blev programledaren Felix
Sandman så glad när han fick se
kaninhoppning, men så besviken över att han inte fick klappa
kaninerna, att tårarna började
spruta. Tittarna tröstade honom
genom att skicka in leksaks
kaninen Stampman.
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BRITAS 3 TIPS TILL DIG

SOM VILL SAMLA IN
PENGAR TILL MUSIKHJÄLPEN:

vuxna sitter på
alla pengar
och tar alla
beslut. Men
1. HITTA ETT ÄMNE SOM ENGAGERAR!
det är så
Kanske har du en favoritartist, någon mat eller en bokserie som
du älskar? Starta en insamling för alla som håller med dig.
mäktigt att
2. GÖR DET TILLSAMMANS
se alla barn
Man kan starta en bössa med familjen, vänner, klassen
engagera
eller kanske kompisar man spelar dataspel med över internet.
sig och sina
Man behöver inte vara på samma plats för att samla
vänner och
in pengar tillsammans.
sin familj
3. ALLA PENGAR RÄKNAS
i att samla
Det spelar ingen roll hur mycket man samlar in,
in pengar till
alla pengar som går till ett gott ändamål gör gott.
Men det är väldigt kul att se hur mycket
ett välgörande
pengar det kan bli!
ändamål. Det finns
barn som har dragit in
hundratusentals kronor
till Musikhjälpen – det är så
der programmets gång.
imponerande!
– Det kan vara väldigt jobbigt
att ta in att människor inte har
ATT GE FLER BARN i världen
det bra. Man kan bli arg, och
rätt till gratis skolgång, som
ledsen, säger Brita och fortsätter:
vi har i Sverige, och se till att
– Men Musikhjälpen är som
barn stannar kvar i skolan
en stor kärleksfest. För även om
är ett av de bästa sätten att
det är ett tufft ämne vi pratar
minska barnarbete. Pengarna
om så får man så mycket hopp
som samlas in kan betala för
när hela Sverige, både barn och
deras skolmaterial, eller stödja
vuxna, kommer samman för att
familjer ekonomiskt så att barhjälpa till. Det är väldigt häftigt
nen inte måste arbeta. Det beatt göra skillnad!
hövs också mer kunskap, lagar
och åtgärder så att vuxna inte
Gå till bossan.musikhjalpen.se
kan tvinga barn att jobba. Det
kommer Brita, hennes kollegor för att starta en egen insamlingsbössa.
och gäster berätta mer om un-

.

MÅNGMILJONBÖSSA

Influencern Maja Nilsson
Lindelöf krossade bössrekordet i Musikhjälpen
2020 när hon samlade
in nästan 3,6 miljoner
kronor.

YOUTUBE-SUCCÉ

Den artist vars uppträdande setts flest
gånger är Ricky Rich
med låten Habibi
– som är uppe i sex miljoner
visningar på Youtube. Han besökte
glasburen 2019 i sin hemstad Västerås.
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KNACK, KNACK!

HUR BOR DU?
En har elva rum hemma
och en annan bor trångt.
Vi kikade in hemma hos
fyra barn i olika delar
av världen.
TEXT ANNA-MARIA STAWREBERG
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
FOTO PRIVAT

EBBA,

UNGERN:

Var bor du?

– Jag bor lite utanför en
stad som heter Pápa
i Ungern. Vi bor i ett hus
som har fem rum och kök.

Kan du beskriva hur du bor?

– Jag bor med min mamma
och pappa och min lillasyster.
Min fröken bor granne med oss
och jag har bara sju minuter till
skolan. Vi har en stor trädgård
med leksaker och lite gymnastik-
redskap eftersom jag gillar
gymnastik.

Har du eget rum?

– Min syster och jag delar
rum, men vi har två rum att dela
på. Ett som vi sover i och ett som
vi leker i. I rummet som vi inte
sover i finns till exempel ett stort
dockskåp och mitt skrivbord.

Hur ser ditt drömhus ut?

– Ett färgglatt hus på stranden
med ett stall med två hästar och
en stor lekplats.

Namn: Ebba Rehn. Ålder: 10 år.
Bor: I Pápa, Ungern. Familj:
Mamma, pappa, lillasyster.
I ntressen: Ridning, volleyboll,
sång, simning.
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TATENDA,

SYDAFRIKA:

Var bor du?

– Jag bor i ett område lite
utanför Pretoria. Vi har två
rum.

Kan du beskriva hur du bor?

– Jag bor med min
 amma och pappa och min
m
lillebror, som är tre år yngre
än jag. Mina föräldrar bor i
det ena rummet, min bror
och jag i det andra. I den
delen av stan där vi bor är det
ganska trångt. Jag har många
kompisar i närheten. Utanför
huset har vi en liten trädgård
med blommor och fruktträd.

Beskriv ditt rum?

– Min brors och mitt rum
är pyttelitet och ligger precis

bakom köket.
Vi sover i
samma säng.
Där ligger jag och
läser på kvällarna. Rummet
är så litet att det egentligen
bara är vår säng som får
plats.

Hur ser ditt drömhus ut?

– När jag blir stor ska vi
bo i ett hus där alla har ett
eget rum. Jag ska bli läkare.
Jag drömmer om att ha ett
garage också och där ska jag
ha en bil. Jag gillar bilar, men
mina föräldrar har ingen bil.

Namn: Tatenda Maembere.
Ålder: 13 år. Bor: I Pretoria,
Sydafrika. Familj: Mamma,
pappa, lillebror. Intressen:
Bilar, datorer.
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MISHEL, MALAYSIA:

vänner som bor nära oss.

Har du eget rum?

Var bor du?

– Ja, det har jag.

– Vi bor mitt i stan.

Kan du beskriva hur du bor?

Hur ser ditt drömhus ut?

– Vi har ett stort hus med massor av rum.
Min farmor och farfar bor också i vårt hus.
Kaka bor också här, hon lagar mat, städar
och tar hand om mig och min lillasyster.
Men hon bor i ett litet hus i vår trädgård. Vår
trädgård är stor, och om vi vill kan vi leka där.
Men det vill jag inte, dels för att det regnar
hela tiden, dels för att det finns insekter
ute som jag inte vill vara nära. Jag har inga

– Som huset vi bor i nu.

Namn: Mishel Nadar. Ålder: 9
år. Bor: I Shah Alam, Malaysia.
Familj: Mamma, pappa, lilla-

syster, katt, farmor och farfar,
hembiträde.
Intressen: Spela spel med
vänner, cheerleading.

PÁPA
TEHERAN

SHAH ALAM

Var bor du?

– Jag bor mitt i Teheran.
Vår lägenhet ligger på botten-
våningen och har elva rum.

Kan du beskriva hur du bor?

– Jag bor med mina
f öräldrar och mina två systrar.
Vi har även två kattungar
och kattungarnas mamma
som bor med oss. Fram tills
alldeles nyss hade vi tre katter
till, men en räv som bor på
bakgården dödade dem.
Många av mina vänner bor
granne med mig.

Har du eget rum?

– Ja, och jag har fått
göra i ordning det själv.
Här finns ett stort fönster
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och ett stort
skrivbord. Jag
har även en
garderob som
man kan gå in i,
som är som ett eget
litet rum.

Hur ser ditt drömhus ut?

– Jag gillar att bo som vi gör
nu, med massor av grannar
och vänner i närheten.

Namn: Sam Agah. Ålder: 13 år.
Bor: I Teheran, Iran. Familj:

Mamma, pappa, två systrar.
Fritidsintressen: Basket,
elektronik,
datorer, flygplan
och flyg-
simulatorer.
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SAM, IRAN:
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Albin Bengtsson,
Alice Larsson och
Caisa Andersson
fick kommunen
att lyssna...

ALBIN, ALICE OCH CAISA

FICK BILARNA ATT SAKTA
När bilarna på Döbelnsgatan i Borås körde
för fort, trots lekande barn längs vägen,
tog tre vänner saken i egna händer och
startade en namninsamling – och fick
kommunen att lyssna.
TEXT LISA ROSMAN FOTO KENT ENG

K LAS S-KOMPISARNA
ALBIN och

Caisa bor tvärsöver gatan från
varandra på Döbelnsgatan
i Borås, och deras vän Alice
kommer ofta och hälsar på.
Trots att det är många barn som
bor här och som leker på lekplatsen intill kör bilarna nästan
alltid för fort.
– Det är många som har
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klagat på att bilarna kör för
snabbt på vår gata, men ingen
har gjort något åt det, säger
Albin. Vi brukar vinka till
bilarna att sakta ner, och även
om vissa gör det så kör de flesta
på som vanligt. Det är obehagligt när de kör så fort, och det
har faktiskt skett några olyckor
i närheten.
Albin, Caisa och Alice går

i femman på Engelbrekt-
skolan. På Caisas SO-
lektion berättade läraren
Mattias Björkman att
man kan starta en
namninsamling om
det är något man
vill förändra i sam-
hället.
– Efter lektionen
sprang jag och
pratade med Alice
och Albin, och
sa att vi borde få
BORÅS
folk att skriva på
en lista för att få
upp ett farthinder
på Döbelnsgatan,
berättar Caisa.
Vännerna bestämde sig för
att göra just det. De tog med sig
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3 t ips

SÅ KAN DU
GÖRA SKILLNAD

... och nu kan de
luta sig tillbaka.

1

VÅGA FRÅGA

"Har ni något ni vill ändra
på eller något som känns
viktigt att få vuxna att
lyssna på, kan en namn-
insamling vara ett bra sätt
att sprida kunskap och ge
uppmärksamhet till ä
 mnet.
Känns det läskigt kan man
ta hjälp av en vuxen."

2

NER

NÄR DET VAR DAGS att lämna
in signaturerna de hade s amlat
in gick Caisa och Albin till
kommunhuset. Alla tre kunde
inte gå tillsammans, då det var
regler om hur många som fick
komma dit på grund av corona.
– Det tog ett tag innan vi fick

LYCKOSLANTEN

3

Många
ville skriva
under namn-
insamlingen.

papper och penna och gick och
knackade på hos grannarna på
gatan.
– Vi fick ihop nästan 70 namn,
säger Alice. Våra familjer och alla
grannar som var hemma skrev
på. Det var någon som var lite
skeptisk först, och trodde att vi
kanske lurades. Men vi förklarade
att vi bara ville att så många som
möjligt skulle skriva på så att
kommunen skulle lyssna på oss.

04 2021

GE INTE UPP

"Det tog lång tid innan vi
fick upp fartmätaren på vår
gata, och vi fick ringa till
kommunen och fråga hur
det gick. Men det kändes
jättebra när den väl kom på
plats, och vi märkte att vi
hade gjort skillnad."

komma in. De stod och kollade
på oss och undrade nog vad vi
gjorde där. De tyckte kanske att
det var lite konstigt att det kom
barn till deras jobb, säger Caisa.
– Till slut fick vi lämna in
våra papper. Det var tre hela
sidor med namn, säger Albin.
EFTER NÅGRA MÅNADER
s attes det upp en fartmätare på
Döbelnsgatan. Det är som en
maskin som visar bilarna hur
snabbt de kör, och uppmanar
dem att sänka farten om de kör
för fort.
– Vi hade hoppats på ett
farthinder, eller kanske en fartkamera. Men den här funkar
också bra, de flesta kör faktiskt
saktare nu, säger Alice.

SÄG TILL NÄR NÅGON
GÖR FEL

"Om du märker att någon
vuxen kör för fort – säg
till. De kanske tänker till en
extra gång nästa gång, även
om de är stressade."

Nu hoppas vännerna att
bilisterna ska tänka på hur
fort de kör. Det är onödigt att
köra för snabbt, och riskerar
säkerheten för både dem som
sitter i bilen och dem som är
på gatan.
– Jag förstår inte varför de
måste köra så fort, särskilt längs
vägar där de ser att det bor
många barn, säger Albin.
– Det är så onödigt, säger
Caisa. Även om man har bråttom
är det inte mycket tid man tjänar
på att köra för fort. Och man
ångrar sig nog väldigt mycket ifall
det skulle hända en olycka.

.
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Veckopengs

SKOLAN

Drömmer du också om en valp att
busa med? Du är
inte ensam. Men
det kostar mer än
vad man tror.
TEXT ANNA-MARIA STAWREBERG
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

VAD KOSTAR VALPEN
(EGENTLIGEN)?
INTRESSET FÖR ATT ha husdjur
har ökat. Det finns flera orsaker
till det. I samband med p
 andemin
har vi inte åkt utomlands på
semestern, och många vuxna har
kunnat jobba hemifrån.
– Det har gjort att det blivit
enklare att ta hand om ett djur,
säger Patrik Olsson, som jobbar
på Agria, ett försäkringsbolag för
djurägare och deras djur.
Patrik själv har tre hundar
hemma, och han har älskat djur
sedan han var liten.
– Jag kan inte tänka mig
att leva utan djur, men det är
mycket att tänka på. Det kostar
mer pengar och tar mer tid än
vad man kan tro, säger Patrik.
Att till exempel ha en egen
häst är en dröm för många. Det
är lätt att bara tänka på det där
roliga: Att galoppera i skogen
eller hoppa på hinderbanan.
Men att vara hästägare innebär
också att man kanske måste
cykla fram och tillbaka till stallet
varje dag i regn och rusk, och att
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man behöver kliva upp tidigt på
morgonen för att ta hand om
hästen.
– Det tar många timmar om
dagen att ha häst. Det ska mockas
och matas och hästen ska ryktas,
säger Patrik.
SAMMA SAK GÄLLER för hundägare. För även om den lilla
valpen är supergullig, tar det tid
att sköta om den. En hund ska ta
långa promenader varje dag, den
måste tränas och den får inte
vara ensam mer än fyra timmar
om dagen för att den ska må bra.
– Jag brukar säga att man ska
testa sin djurdröm först. Kanske
kan man vara skötare åt en häst
eller passa en hund ett tag, säger
Patrik.
Det är både lättare och billigare att köpa en gosig katt eller en
gnagare, till exempel ett marsvin
eller en kanin. De är s uperbra
sällskap och mysiga att kela med,
men även dessa djur behöver
kärlek, vård och tillbehör.

Patrik
Olsson.

Framför
allt gäller det
att vara medveten om att det
kostar pengar att äga ett djur. Det
räcker alltså inte att spara ihop
till själva köpet – det är ett vanligt tankefel många gör, att man
bara tänker på vad djuret kostar i
inköp, men inte vad den kostar att
äga. Ett djur måste så klart ha mat
och kanske saker som kattsand,
burspån eller hö. Djuret behöver
försäkras, och man behöver
också ha lite pengar sparade för
veterinärkostnader om djuret blir
sjukt.
– MAN BRUKAR SÄGA att
första året kostar det ungefär
17 000 kronor att ha en hund.
Då har vi varken räknat med
inköpspriset eller hunddagis,
säger Patrik.
Men om man har tänkt till
ordentligt och vet vad man ger
sig in på har man en kompis för
många år framöver!

.
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SÅ KOSTAR DRÖMDJURET:
FÖRDELAR

NACKDELAR

INKÖPSPRIS

Hund

Häst

Du har alltid en
kompis att leka med
och att gå ut med.
Det går att lära den
roliga tricks. Du
kommer ut i friska
luften och får motion.

Du kan rida ut i
skogen när du vill.
En häst lever länge
(20–30 år) så ni
kommer att lära
känna varandra väl.

Du har alltid sällskap
och någon att kela
och leka med. Kräver
inte lika mycket
skötsel som en häst
eller hund.

En gnagare kräver
inte lika mycket
skötsel som en hund
eller en häst.

En hund kostar
mycket pengar. Du
blir bunden eftersom
en hund inte får vara
ensam så mycket. En
hund måste tränas.
Du behöver gå ut i
alla väder.

En häst kostar
mycket pengar. Den
kräver också mycket
jobb.

Du kan inte åka bort
och lämna katten
ensam.

Gnagare blir
inte så gamla. Du
behöver städa buren
varje dag.

12 000–70 000
kronor.

Ungefär 30 000
kronor, men varierar
stort.

En katt kostar allt
från bara några
kronor upp till flera
tusen kronor.

Mellan 200 och
400 kronor.

Man brukar räkna
med 15 000–17 000
kronor om året för
mat, vaccination,
försäkring, koppel,
hundkorg, bur, matskålar med mera.
Om ni inte kan vara
hemma med hunden
så kostar hunddagis
2 000–4 000 kronor
i månaden. Du behöver också en liten
buffert (extrapengar)
för veterinärbesök.

Stallplats, mat och
att få hästen skodd
kostar ungefär 4 000
kronor/månad.
Försäkring kostar
2 000–4 000 kronor/månad. Sadel,
träns och r yktborstar
kostar ungefär
15 000 kronor i inköp. Glöm inte att
spara en summa
pengar för veterinärbesök.

Första året kostar
det ungefär 10 000
kronor att äga en
katt. Du behöver
mat och tillbehör
som kattsand,
halsband, sovplats
och leksaker, samt
vaccination, id-märkning, försäkring och
kastrering. Efter
första året räknar
man med ungefär
5 000 kronor om
året.

Du behöver köpa en
rejäl bur och kanske
en utebur, det kostar
1 000–4 000 kronor.
Du behöver också
matskålar och kanske
sele och leksaker.
Andra året är billigare,
då räcker det att köpa
sågspån, hö och mat,
det kostar 200–400
kronor/månad. Även
en gnagare bör försäkras.

Ett tips är att anmäla
sig till valpkurser och
att läsa h
 undböcker.
Då blir det ännu
roligare att ha hund!
Men kurser kostar
förstås också pengar.

Kolla om ni kan
hjälpa varandra om ni
är flera som har egen
häst i stallet, eller om
du kan få hjälp av en
skötare.

Testa att göra egna
leksaker till katten
och se om du kan
lära den olika tricks.

Kolla med närmaste
stall om du kan få
köpa billigt hö därifrån.

DRIFTSKOSTNAD

ÖVRIGT
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Katt

Kanin/
marsvin
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Klart
Billigast!

13

Voff jul!

Siffror

24

I VÄRLDEN

… luckor
är det i
organisationen
Friends urfina
snällkalender, som
utmanar dig att göra något
snällt varje dag fram till julafton.
Bakom varje lucka finns
ett förslag på en god gärning
skriven av ett barn. ”Spela in en
film med en glad hälsning och
skicka till någon du saknar” är
ett exempel.
Nytt för i år är att man också kan få kalendern digitalt.
Kalendern finns att köpa på
exempelvis Coop, Stor & Liten
samt på friends.se/butik och
kostar 79 kronor. 50 kronor per
kalender går till Friends arbete
mot mobbning.

1957

Sveriges Radios
julkalender är
ett program
som sänds
från 1 till 24 december (förstås!).
Den första radiokalendern
sändes 1957 och hette Barnens
adventskalender. I år handlar
radions julkalender om de tusentals
småkryp som följer med julgranen in
varje år. Huvudpersonen är den millimeterstora hoppstjärten Spero (som du ser på bilden) och den
stora frågan är: Var ska insekterna bo om människorna
städar bort deras hem?

34 centimeter
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Vad rig sett örut?
Ald öra f
lång

… är det Veckopengens dag.
Den startades förra året av
Swedbank och sparbankerna
för att påminna om hur viktigt
det är att lära barn om pengar.
De allra flesta 11-åringar,
ungefär tre av fyra, får veckoeller månadspeng. Så här ser
månadspengen* ut för barn i
mellanstadieåldern:

Ålder

Månadspeng

10

120 kr

11

150 kr

12

200 kr

13

250 kr

KÄLLA: SWEDBANK

... per styck. Så långa är den söta hunden Lous
öron. Längre än en skollinjal! Detta har gett
Lou, som är en coonhound, en plats
i Guinness rekordbok. Grattis!

28:e oktober

* medianvärde
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Gäst
KRÖNIKAN

Melwin:

”Fel med olika regler”

’’

JAG BRUKAR STÖRA MIG
på vissa saker som mina föräldrar gör. Till att börja med så säger
de ofta att jag ska skynda mig fast jag
redan är klar, medan de själva är så
långsamma att jag får vänta på dem.
En av de vanligaste sakerna som
föräldrar inte förstår är att det inte
går att pausa ett onlinespel. Om jag
kör online med andra, så kan ju inte
alla pausa bara för att jag ska äta
mat. Det betyder att om jag lämnar
så dör jag i spelet eller sviker mina
medspelare. Man måste avsluta det
man gör helt enkelt.
MINA FÖRÄLDRAR SÄGER också
att man inte får ha mobilen vid mat-
bordet – fast att de själva har det.
Och slutligen: De säger att man
ska gå och lägga sig tidigt eftersom

det är skola i morgon, medan de
lägger sig väldigt sent – fast de ska
jobba dagen efter.
Jag tror att många barn känner
igen sig i det här.
Så nu undrar jag: Varför har vuxna
så svårt att förstå att det blir orättvist
när de säger en sak till sina barn och
själva beter sig annorlunda?
JAG TYCKER ATT DE skulle få testa
att det var ombytta roller. Exempel-
vis borde man be sina föräldrar spela
tv-spel, och så kommer man in mitt
i och skriker att de ska pausa spelet
för att komma och äta. Man ska också
ha mobilförbud vid matbordet, fast
att man själv fortsätter att använda
mobilen vid varje middag.
Kanske skulle de då inse hur
orättvist det är för oss barn.

.

Melwin
Mäkynen
ÅLDER: 11 år.
SKOLA: Fridaskolan
i Trollhättan.
INTRESSEN: Spela
hockey, golf och
tv-spel.
MIN HÄLSNING
TILL ALLA LÄSARE:
Vuxna borde aldrig
vara orättvisa mot
sina barn.

Få ordning på reglerna hemma
+ Lär dina föräldrar att det

inte går att pausa ett onlinespel.
+ Säg att de får bestämma
sig: antingen får alla ha mobil
vid matbordet, eller så får ingen det.
+ När dina föräldrar säger att du ska skynda
dig fast de själva inte skyndar sig, påpeka det
ologiska i det.

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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Pär
lernström
ÅLDER: 41 år.
BOR: I Stockholm. Uppvuxen i Strängnäs.
FAMILJ: Frun Linda och
barnen Bibi, 9 år och
Loa, snart 5 år.
AKTUELL: Programledare
för Idol – och för Talang
som börjar i januari.
VILKET AV DE PROGRAM
SOM DU ÄR PROGRAMLEDARE FÖR SKULLE DU
HELST VILJA SÖKA TILL?
”Inget. Men om jag
hade varit 16 år hade
jag kanske sökt till Idol.
Jag är helt värdelös på
att sjunga, men jag hade
ganska dålig självinsikt
när jag var 16.”

blev
m
so are.
n
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r
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PLeärrnström?
INTERVJU AV:

MATTHEW APPLEQUIST OCH
NOAM AKIWUMI
FOTO: ANNA TÄRNHUVUD

Är du en Spara
eller Slösa,

Pär Lernström kan hålla ihop
vilket tv-program som helst,
men kan han hålla koll på sina
pengar? Vad tror du?
Hur blev du programledare?

– Jag skulle egentligen bli lärare och
jobbade som vikarie men kom samtidigt in på en radiojournalistutbildning. Första
jobbet var på en nyhetsredaktion och jag var helt
värdelös! Det var ingen som fattade vad jag gjorde
där. Men min chef lät mig testa jobbet som radio-
programledare i stället, det gick mycket bättre.

Tjänar man mycket pengar i ditt jobb?

– Ja, man tjänar alldeles för mycket
pengar, tycker jag. Samtidigt är det
ett offentligt yrke och man blir igenkänd nästan
överallt. Jag jobbar också väldigt mycket – just nu
sju dagar i veckan – och på kvällstid. Fast så är det
förstås även i andra yrken där man inte tjänar lika
mycket.

Sparar du mycket pengar?

– Jag är inte jättedålig på att spara
pengar, men inte heller jättebra. Jag
borde spara lite mer, men jag har blivit bättre. När
jag var yngre brände jag hela lönen.

Skänker du pengar till välgörenhet?

– Ja, ganska mycket. Jag är rädd att de
som ringer och vill ha mig som medlem
ska känna igen mitt namn och tro att jag är snål.
Därför säger jag nästan alltid ja, jag är månads-
givare i nästan alla stora organisationer.

Hur ofta äter du på restaurang?

– Väldigt ofta. Jag äter på restaurang
kanske fyra-fem-sex gånger i veckan typ,
framför allt luncher, men jag äter även middag ute
ett par gånger i veckan.

När är du som mest sparsam?

– När jag sover. Jag är faktiskt dålig på
att vara sparsam. En gång om året blir

jag utskälld av min revisor som tycker jag ska
lägga undan mer. Då tänker jag att jag ska bli mer
sparsam. Sedan blir jag inte det. Tyvärr.

När är du som mest slösaktig?

– När jag är vaken? Nä, allvarligt, jag är
nog som mest slösaktig när jag är på
semester. Om vi ändå har tagit ledigt och rest
någonstans ska vi uppleva saker, tycker jag.

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

– Lite för lite. Min dotter Bibi har börjat
förstå pengars värde. Ibland frågar hon vad till
exempel en liter mjölk kostar. Jag vet faktiskt inte.
Jag brukar ljuga eller googla.

Köper du mycket kläder?

– Jag har inte gått och shoppat kläder
i en butik på många år. Men när vi gör
exempelvis "Kockarnas kamp" köper teamet in
massa plagg som jag kan köpa loss efteråt.
Så ja, jag köper ganska mycket kläder.

Vad gör du om du har 5 000 kronor
över?

– Om jag plötsligt hittade 5 000 kronor
i fickan skulle jag nog ha tagit med min fru,
mina polare eller familjen och åkt på en
weekendresa. Jag hade nog aldrig sett det som
ett tecken på att pengarna skulle sparas.
Då hade de ju inte legat där!
Pär och
Noam.
Matthew var
inte på plats,
men var med
digitalt.

eller

SPARA
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SPARA eller SLÖSA?

Väldigt, väldigt
mycket Slösa.

”JAG FÖRSTÖR BARNENS SPARANDE”
”JAG TAR GLADELIGEN emot titeln
Slösa! Vi hade inte mycket pengar i min
familj när jag var liten. Min mamma uppfostrade oss på egen hand och vi var tre
barn, så det var inte givet att man skulle
få massa grejer eller åka på semester.
Därför tror jag att det har varit viktigt
för mig att kunna unna mig – och mina
barn – nu när jag faktiskt har råd.
SÅ HÄR TÄNKER JAG: Först ska man
betala för sitt boende, betala räkningar,
köpa mat och dessutom lägga undan
en slant. Sedan får man slösa lite. Jag
tycker om att göra kul grejer, det har
jag alltid gjort. Det var en anledning till
att pengarna knappt räckte när jag var
yngre. Och det är fortfarande väldigt
sällan jag säger nej om någon frågar om
NOAM: Pär är en Slösa eftersom han reser så mycket. Och
han äter ofta på restaurang!

20

jag vill följa med på en resa, jag gillar att
uppleva saker.

IBLAND DRAR VI IGÅNG seriösa
sparförsök hemma. Fast om jag föreslår
för familjen att vi ska strunta i att åka på
dyra resor för att spara mer så dröjer det
inte länge förrän någon polare skickar en
bild från sin solsemester. Sedan börjar
mina ”åka skidor-tår” att klia. Och så är vi
igång och gör undantag innan vi ens har
börjat spara.
Ett annat problem är att jag både
vill lära barnen att sätta upp sparmål
och unna dem saker. Så när min dotter
börjar spara för att köpa en speciell pryl
hinner hon knappt börja innan jag köper
det hon sparar till. De kommer inte lära
sig någonting om jag fortsätter så.”
MATTHEW: Jag tror att det
är tydligt för alla att Pär är en
Slösa, trots att han sparar en del.
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SÅ
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HUR BETALAR
MAN RÄKNINGAR?
NOAMS MAMMA HAR

lovat att de ska handla
julklappar. ”Jag ska bara
betala några räkningar
först”, säger hon. ”Kan du
inte göra det i mobilen på
vägen ner till stan?”, undrar
Noam. ”Nej, det är ett par
pappersfakturor. Då sitter
jag helst framför datorn”,
svarar mamma. ”Hur går det
till när man betalar räkningar?” frågar Noam.
Mamma förklarar:

3

De flesta har koll på att vuxna behöver betala
räkningar. Men hur går det till? Vi förklarar –med
hjälp av vår knattereporter Noam.

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

”DU KAN BETALA PÅ OLIKA SÄTT

när du köper något. I affären kan du
betala direkt med mynt eller sedlar. Det
är att betala kontant. Du kan också betala
något du köpt med kort eller Swish. Ett annat sätt
att betala är med faktura. Faktura kallas också för
räkning, det är samma sak. På räkningen finns information
om hur mycket du ska betala, till vilket konto du ska betala
och när pengarna senast ska vara inbetalda.”

”TYPISKA SAKER SOM man be-

talar med faktura är fritids, hyra,
mobilen och internet. Eller vissa
saker man har köpt på nätet
– som när vi beställde julklappsböcker i förrgår! Man kan få fakturor
på olika sätt. Ibland skickas de som brev. Men
man kan också få dem på mejl eller direkt till internetbanken,
där de dyker upp när man loggar in.”

5

”DET ÄR SUPERVIKTIGT ATT man betalar
sina räkningar i tid. Annars kan man få e
n
påminnelse med dröjsmålsränta (extra avgift
för att inbetalningen dröjer). Glömmer man
att betala trots flera påminnelser så får man en
betalningsanmärkning. Det betyder att banken
och företag kan se att du inte har betalat i tid, vilket
kan göra det svårt att byta mobilabonnemang,
ta lån eller köpa en bil. Därför var det viktigt
att få det här klart innan vi åker till stan.”

2x
bonusfakta

MER OM OCR-NUMMER

När man betalar via internetbanken
kan man ibland behöva skriva in ett
OCR-nummer, som står på fakturan. Det
är en lång följd av siffror som är lite som räkningens
”personnummer”.
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”NUMERA BETALAR
DE flesta via bank-

appen eller internetbanken. Då måste
du ha ett bankkonto.
Man loggar in med sitt bank
id (eller sin säkerhetsdosa),
väljer ”betala räkningar” och
fyller i uppgifterna på fakturan: vilket bankkonto som
pengarna ska sättas in på,
hur mycket som ska betalas
och vilken dag som pengarna ska betalas. Man brukar
också få fylla i
fakturanummer
eller
OCRnummer.”

RÄKNINGAR FÖRR

Innan internetbanken fanns gick folk till
banken eller posten för att betala sina
räkningar. Eller så tog man pengarna och
gick direkt till Televerket eller Elverket för att
betala telefon- och elräkningen.
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Klurigt
KORSORD

De rätta
lösningarna
hittar du på
lyckoslanten.se



SUDOKU
KORSORD OCH SUDOKU: MAPPELL

Quiz
NR 4 2021

1

VARIFRÅN SÄNDS årets

2

Musikhjälpen?

VEM BÖRJADE gråta på

grund av hoppande kaniner i
förra årets Musikhjälpen?

3
4

VILKET ÅR BÖRJADE julkalendern i Sveriges Radio
att sändas?

RECEPTET här inDe rätta
till är hämtat från
svaren hittar
en bok av Paul
du på sidan
Svensson och Zeina
24.
Mourtada. I vilket popuGÄSTKRÖNIKAN i det
lärt matprogram var Paul
här numret är skriven av
Melwin i Trollhättan. I vilket land- Svensson tidigare jurymedlem?
skap ligger Trollhättan? (Svaret (Svaret finns inte i tidningen så
du behöver söka på nätet.)
finns inte i tidningen, sök på
nätet eller i en kartbok, eller så
kanske du vet ändå?)
VAD ÄR DEN långörade
hunden Lou för ras?
VAD KOSTAR hunddagis?
VAD FINNS DET för annat
ord för faktura?
OM PÄR LERNSTRÖM
skulle söka till något av
programmen som han är
VARIFRÅN KOMMER
programledare för, vilket skulle
hundrasen fransk
han då ha sökt till?
bulldogg?

5

6

SVAR: Just det här Game & Watch-spelet är klart
dyrare än ett Playstation 5. Det är en jubileums-
version från 1982 när Nintendo hade sålt 20
miljoner enheter.
På locket syns de tre
personer som var
med och utvecklade Game & Watch.
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7
8

9

10

Spelet såldes på en auktion i Japan för lite över en
miljon yen – 79 000 kronor! Ändå tycker många att
det såldes billigt. Överlag säljs många gamla spel
för mycket pengar nu – särskilt om de är i bra skick.
Ett PS5 kostar ungefär 5 000 kronor
– men sedan måste du köpa spel
till, så det blir något dyrare
än så.

MER
M
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A
r
T
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Så gott

Klimatsmart
linsbolognese

TIPS FÖR
HEMMAKOCKAR

Det är klart att man kan njuta
av mat samtidigt som man
tar hänsyn till miljön. Den här
pastarätten är god, lättlagad
och klimatsmart. Gott för både
dig och planeten!

snyggt, gott
och nyttigt!

4 portioner
1 gul lök
2 selleristjälkar
2 morötter
Olja att steka i
3 vitlöksklyftor
1 msk torkad oregano
1 msk torkad basilika
1 förpackning krossade
tomater, ca 400 g
3–4 msk tomatpuré
ev 1–2 tsk dijonsenap
1 msk balsamvinäger
ca 5 dl vatten
3 dl röda linser
Salt och peppar

Recept och tips är
hämtade ur den
nyabokenMiddagskompassenavZeina
Mourtada och Paul
Svensson, som
ges ut i samarbete
med Naturskyddsföreningen.

SERVERA MED
Kokt pasta (man brukar beräkna

runt 300–350 g okokt pasta för
fyra personer)
Färsk basilika att garnera med
GÖR SÅ HÄR:

1. Finhacka lök och selleri, riv morötterna.
2. Hetta upp olja i en gryta och stek
alltsammans tills det har mjuknat och fått
lite färg.
3. Pressa i vitlöksklyftorna, tillsätt
oregano och basilika och fräs lite till.
4. Blanda ner resten av ingredienserna,
förutom linserna, salt och peppar.
5. Koka upp och rör ner linserna. Låt
puttra under lock på medelvärme tills lins-
erna är färdiga, det tar cirka 15 minuter.
6. Smaka av med salt och peppar.
7. Tillsätt eventuellt lite mer vatten om
såsen känns torr.
8. Servera med pasta och garnera med
lite färsk basilika.
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FOTO: LENNART WEIBULL

MAT SOM RÄDDAR PLANETEN

Att vi behöver hjälpas åt för att rädda miljön och klimatet,
det vet vi nu. Ingen kan förstås göra allt, men alla kan göra
något. Här är några tips:

1

Ät massor av ekologiska
grönsaker – gäller även

baljväxter och frukt. Kanske
kan du bestämma dig för att
en måltid per dag ska vara
vegetarisk?
Ät mindre kött – och
när du äter kött, ta en
mindre bit. Be dina föräldrar
att köpa svenskt ekologiskt
kött från betande djur, helst
Krav-märkt kött, vilt- eller
svenskt naturbeteskött.

2

3

Dra ner på mejeri-
produkterna – framför

allt hårdost som är en doldis
bland klimatbovarna.
Släng inte mat – det är
det allra enklaste du kan
göra för miljön.

4
5

Byt ut så mycket du
kan till eko – det bidrar

till färre miljögifter, att djuren
har det bättre och att vi själva
får i oss mindre kemikalier.
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