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mjau!

katten?
VAD KOSTAR

SLUT PÅ
PENGATJAFS
SÅ GÖR DU!

EDWARD BLOM
snodde syrrans
godis

KEYYO:
”TRAMSET GAV MIG
JOBB OCH VÄNNER”

Roligast
i sverige!
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LÄRARE, SE HIT!

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

GISSA!

annorlunda = bra!

Vad är dyrast?
Vad behöver du spara längst till?
En trendig bengal eller en hel drös med söta kattungar?
Svaret hittar du på sidan 22.

COOLASTE
KATTEN I DJUNGELN

EN HEL KULL
MED HUSKATTER

Vad kan vara sötare än ett helt gäng
med kattungar? Visserligen kan det
bli väldigt rörigt hemma,
men ändå…

I olen

.
.

Han hette egentligen Tim
Bergling och slog igenom som
16-åring.

Den största hiten heter
"Wake me up” och blev 2014
den mest spelade låten på
Spotify – någonsin!

.

Avicii dog 20 april 2018
i Oman. Ett nytt album var
nästan klart.
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TILL LYCKOSLANTEN!

Folk som tänker på annat sätt
än en själv, kommer från andra
platser i världen eller har andra
idéer – de gör att det mesta
blir roligare och mycket mer
spännande.
Världen vore bra mycket
tråkigare utan Edward Bloms
knasiga sånger och Youtubeklipp om att äta smält ost. Eller
Keyyos alltid lika roliga kommentarer i radio och tv.
Eller som Keyyo själv säger
i intervjun: ”Lär känna en människa i stället för att döma!”.
Det tycker jag att alla borde
tänka på lite oftare.
God jul och gott nytt år!

ARTURO ARQUES

Chefredaktör för Lyckoslanten
och privatekonom på Swedbank och
Sparbankerna.

3 FAKTA
OM AVICII:
FOTO: THE PERFECT WORLD FOUNDATION

En bengalkatt är en blandning
mellan leopardkatt och vanlig tamkatt som blivit väldigt populär. Den
här pigga och nyfikna katten står
högt på många djurälskares
önskelista.

I DET HÄR NUMRET av Lyckoslanten möter vi två personer
som har flera saker gemensamt:
De är lite udda, charmiga och
jättepopulära. Och de har fått
stå ut med hån för att de är
annorlunda.
Keyyo har blivit mobbad och
utsatt för fördomar, bland annat
för att hon är från Ryssland.
Och Edward Blom kritiseras
för allt från att han är överviktig
till att han är katolik.
Jag blir så ledsen när man
behandlar andra så. Det är lätt
att förlöjliga allt som är udda,
men jag tänker att det är bra
att vara lite annorlunda!

Väl ommen

Knattereportrarna Alisa Ibrahimefendic
och Sachin von Schantz med Arturo.
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INTERVJU: KEYYO
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T STÄDA?
TRÅKIGT AT KA!
RÅ
EN
FRÅGA
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or enRUNT

VÅRRULLAR, TACOS
ELLER CURRY?

SHRIYA , INDIEN
Vilken är din favoriträtt?

– En sydindisk rätt som
heter idli, en slags risplättar,
som jag äter till frukost en
gång i veckan ungefär. De
serveras med chutney
och en lins- och grönsakssoppa som heter
sambar.

Vilken favoriträtt du har
och hur ofta du får äta den
skiljer sig åt beroende på
var du bor.
TEXT T I NA H A RR
ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

Vad skulle du aldrig
någonsin äta?

– Jag gillar inte mat
med bittermelon i, vilket
brukar användas i några
indiska rätter. Det smakar
väldigt bittert och beskt.

ROM

BROOKLYN

ELIJAH , USA

Gillar du frukost, lunch eller
middag bäst?

MUMBAI

Vilken är din favoriträtt?

MIKALAYI

– Friterad kyckling
med broccoli och
ris kryddat med den
mexikanska kryddblandningen adobo.

Namn: Shriya Srinivas Jain. Ålder:
12 år. Bor: Mumbai, Indien. Familj:
Mamma och pappa. På fritiden:
Dansar och sjunger. Gillar också att
spela basket och att måla.

– Inälvsmat som lever,
hjärta och tunga får jag kväljningar av att tänka på.

Brukar du hjälpa till med
maten hemma?

– Jag gillar inte sötpotatisens blad.

– Jag gillar frukost och middag.
Oftast så äter vi rester från middagen
till frukost, ibland somnar vi hungriga

– Ja. Min mamma har lärt mig att
hämta grönsaker, tvätta dem och
hacka dem i småbitar.

Namn: Tuiyi Kanyinda. Ålder: 10 år.
Bor: I byn Mikalayi, Kongo-Kinshasa.

(Kommer ursprungligen från staden
Tshikapa.) Familj: Mamma, pappa
och två småbröder. På fritiden:
Gillar att leka med kompisar.
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– De flesta grönsaker gillar
jag inte, och helst önskar jag att
jag slapp äta det helt och hållet.
Bönor är det värsta. Men en gång
i veckan måste jag äta grönsakssoppa.

– I så fall
skulle jag göra
en macka med
cordon bleu. Och så
önskar jag att jag hade kommit
på McNuggets, de är så goda.

– Nej, inte direkt. Mamma gör
oftast maten, men ibland brukar
jag hjälpa till att duka.

Namn: Marco Colace. Ålder:
10 år. Bor: Rom, Italien.
Familj: Mamma och pappa.
På fritiden: Spelar fotboll och

Brukar du hjälpa till med
maten hemma?

Om du skulle få hitta på en
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Playstation.

rs TI
D

Brukar du hjälpa till med maten
hemma?

alldeles egen
maträtt – vad
Vad skulle du aldrig någonsin skulle den inneäta?
hålla då?

rmo

Gillar du frukost, lunch eller
middag bäst?

Vad skulle du aldrig någonsin
äta?

– Jag älskar kyckling cordon
bleu, med skinka och mozzarella.
Jag äter det minst en gång
i veckan.

och finns det
inga rester kvar
från gårdagen
finns det heller ingen
frukost.

Mo

Namn: Elijah Anthony Taylor.
Ålder: 11 år. Bor: Brooklyn,
USA. Familj: Min mamma.
På fritiden: Spelar Pokémon,

Vilken är din favoriträtt?

PÅ

Vilken är din favoriträtt?

MARCO , ITALIEN

b Till
på arn en
1 en bö
el 970 so rja
ba eve -ta m f n va
rn r. le ic r
ko (o My t so k m det
n ch ck m at b
m stig vu et s all i sk ara
ed a xn om a s o d
k la e
b rä a
sä röd tte ) i d ser olo n o allra
gs o r. S ag ve r h ch f
om ch om ty rad ad de att
e t ig
c
si mjö lev ka es m va as
llp lk e v d at r f te
ud . E rs ar å s til ör
di lle tuv otr ku l a st
ng r v n ol lle lla
? ad ing igt

KONGO-KINSHASA

– En pizza i två lager eller en
pizzamacka. Jag älskar pizza.

läser serietidningsböcker, åker
skateboard och kommer på
ordvitsar.
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TUIYI ,

– Det är fisk eller kött med fufu,
som är mos gjort på majsmjöl mixat
med kassava (en slags grönsak), men
vi får det väldigt sällan. När pappa
hittar jobb och har pengar så får vi äta
det, annars äter vi mest grönsaker.

Om du skulle få hitta på en
alldeles egen maträtt – vad
skulle den innehålla då?

Brukar du hjälpa till med
maten hemma?

– Ja, ofta. Jag dukar, hjälper till
att blanda ingredienser och diskar
ibland.

Vad skulle du aldrig
någonsin äta?

– Jag lagar inte mat själv men
jag brukar hjälpa till att göra
frukost – mina specialiteter är
stekta ägg och toast. Jag hjälper
mamma att koka vatten, mäter
och mixar ingredienser och provsmakar såklart resultatet.

– Middag, för då äter jag oftast
tillsammans med min familj. Jag
äter alltid frukost, lunch och middag för min mamma är noga med
att jag äter ordentligt.

K ey yo

se up p, hä r
ko mm er ke yy o!

NA MN: Kristina Petrushina.
ÅLD ER: 21 år.
BO R: Stockholm.
GÖ R: Massor! Har en ny res
ese

rie
i SVT, 451 000 följare på
Instagram
och turnerar med den ege
nskrivna
föreställningen Ryssen kom
mer!
FAM ILJ: Mamma.
OA NA DE TAL AN GER: Är väl
digt
bra på att öppna burklock.
Alltså verkligen!

Keyyo blev retad i skolan.
Hon drömde om att bli
stjärna i Lilla Melodifestivalen och slå alla
med häpnad. Just det
har inte hänt, men
annars har hon fått
revansch med råge.
TEXT T E R R I H E R R E R A
FOTO A N N A TÄ R N H U V U D

YOUTUBER

För pengarna Keyyo har tjänat har hon
köpt en lägenhet. ”Jag kan sitta
i soffan, som jag köpt för egna pengar,
i min lägenhet, som jag har köpt för
egna pengar – och klappa mig själv på
axeln och tänka 'Det gjorde du bra!'."

K E Y YO

bra!

OCH DET ÄR LÅNGT ifrån det enda
negativa hon fick höra under sin uppväxt. Hon är född i Sibirien i Ryssland
och kom till Sverige som 8-åring.
Nästan omgående blev hon utfryst
och retad i skolan.
– Ett barn föds utan fördomar.
Därför blev jag extra ledsen när mina
klasskompisar fick massa förutfattade
meningar om mig via sina föräldrar
och andra vuxna. Man kan inte döma
en person på avstånd, eller baserat på

– DET HÄR GJORDE JAG
6
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poddare, skådespelare, programledare, konferencier, komiker…
Att förstå vad Keyyo (eller Kristina
som hon egentligen heter) sysslar
med är ganska svårt. Hon gör ju så
många olika saker!
– Jag brukar presentera mig som
underhållare. Det är vansinnigt lyxigt
och skoj att ha som yrke att skämta,
säger hon.
Nyligen presenterades en undersökning där hon rankades som en av
Sveriges mäktigaste på Instagram.
Vad gör hon med sin makt?
– Jag vill inspirera unga att satsa
på sina drömmar. Jag fick alltid höra
att jag skulle sluta tramsa så mycket.
Men jag har kunnat göra om tramset
till ett jättebra jobb!
När Keyyo började lägga upp klipp
på Youtube fanns inte begreppet
videobloggare och många tyckte att
hon bara slösade bort sin tid.

04 2018 LYCKOSLANTEN
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VI MÖTER: KEYYO

I skolan var Keyyo en pluggis som
inte bara gjorde läxan, utan läste ut
hela skolboken för att hon blev så
uppslukad. ”Det provocerade många!”

, ,Youtube
 har inte bara gett mig jobb,
utan även nägra av mina bästa vänner.
Melodifestivalen" och de minns
mig för att jag var så tjatig.
Hon blev aldrig antagen. Så
här i efterhand tror hon att det
som drev henne var ett stort
revanschsug.

3

TIPS FÖR
ATT BLI LYCKLIGARE

1. ÄT MER CHOKLAD! Kom ihåg: Man
blir aldrig mätt. Bara lite mindre hungrig.
2. OMGE DIG MED BRA MÄNNISKOR.
Sådana som ger dig energi i stället för
tvärtom.

vilket land de kommer ifrån. Lär
känna en människa i stället för
att döma!
Hon berättar att de andra
barnen hade en koja som alla fick
leka i. Utom hon. Hon fick heller
inte komma hem till vissa klasskompisar för att deras föräldrar
trodde att hon skulle stjäla,
eftersom hon var ryss.
– Just nu turnerar jag med min
föreställning "Ryssen kommer!"
och där har jag en monolog riktad
till en person som verkligen inte
var snäll mot mig när jag växte
upp. Det känns skönt att bearbeta
det på det här sättet. Mellan
stadieåren är så viktiga och om
man blir illa behandlad kan känslan hänga kvar under lång tid.

3. PIFFA UPP VARDAGEN MED

LÄNGE SKÄMDES
FÄRG! Ballonger och färgglada
Keyyo för sitt ursprung,
kläder gör verkligen
skillnad.
för sitt efternamn och för
sin mamma när hon pratade
ryska på stan.
– Jag kämpade så hårt för att
– Mitt tips till dig som ska
bli helt svensk. Sedan insåg jag
byta skola är att vara dig själv,
att om jag får barn kommer det
även om det är svårt. Hur ska
att bli halvryskt, och jag skulle
du annars kunna hitta rätt
aldrig vilja att mitt barn skäms.
människor och få dem att hitta
Folk har olika härkomst, det är
dig? Kom ihåg att någon byter
inget konstigt med det. Numera
skola varje dag. Ofta kan saker
är jag världens stoltaste svennebli bättre i den nya klassen. För
ryss!
mig minskade mobbningen när
Keyyo har bytt skola totalt sju jag bytte skola och fick min
gånger. Dels för att hon inte har
första vän, Emma.
trivts, dels på grund av flyttar.
Fast kringflyttandet har också
Det har gjort att hon har fått lätt
gjort att Keyyo inte har så många
att anpassa sig till nya miljöer,
nära vänner. De flesta som hon
säger hon.
umgås med lärde hon känna i

sena tonåren. Flera av dem är
youtubers, till exempel Hampus
Hedström (som hon har en podd
med) och Clara Henry.
– Youtube har inte bara gett
mig jobb, utan även några av
mina bästa vänner.
INNAN HON BÖRJADE med
Youtube sökte Keyyo till "Lilla
Melodifestivalen" med inte
mindre än 12 olika låtar.
– Jag har sökt som soloartist,
i band och under olika artistnamn. Jag har gjort allt från
rap till kärleksballader. Och jag
mejlade till redaktionen brutalt
många gånger. Brutalt! Nästan
hundra gånger! Jag har mött
några som jobbade med "Lilla

Spara
DÅ ÄR JAG

– DRÖMMEN VAR att mina
klasskompisar skulle komma
till skolan en dag och få veta att
jag var i Stockholm för att spela
in Lilla Melodifestivalen. Att de
skulle inse att jag var någon som
andra tyckte var bra.
Sista åren i gymnasiet var
situationen nästan så. Då var
Keyyo en välkänd youtuber och
hade många uppdrag utanför
skolan.
– Jag var den enda tjejen
i Sverige som gjorde humor på
Youtube, så det var mycket pepp
och hurrarop. Fast en hel del
tyckte nog fortfarande att jag
bara tramsade – eller så dissade
de det jag gjorde… Många fick
för sig att jag skulle misslyckas
i skolan eftersom jag bara verkade skoja omkring. Men jag gick
ut skolan med högsta betyg i allt.
Lagom till gymnasiet hade
hon också börjat tjäna pengar på
det hon gjorde.
– Mamma blev så chockad

NÄR DET GÄLLER MIG
SJÄLV. Jag har svårt
att unna mig saker.

S l ösa
DÅ ÄR JAG

JAG ÄR VÄLDIGT MÅN om att
människor jag bryr mig om ska
ha det bra. Jag försöker vara en
generös medmänniska.

över att jag hade en hobby som
inte kostade som andra ungdomars, utan gav inkomst!
Sedan något år tillbaka uppdaterar inte Keyyo sin Youtubekanal. Hon jobbade med den
nästan dagligen under hela tonåren och vill göra annat.
– Jag vill hitta nya utmaningar. Och kollegor! Jag har varit
alldeles för ensam i livet. Samtidigt vill jag behålla kanalen.
Det är roligt att titta tillbaka på
alla klipp. Som när jag var 13 år
och nervös för att flytta till
Göteborg. Tänk vad bra allt blev
till slut!

KEYYOS TIDSLINJE
Upptäcker rödbetor!
”På alla bilder som tas har
jag en rödbeta i handen.
Sedan övergick fixeringen
till bananer.”

Flyttar till
Sverige en
vecka före
julafton.
”Mitt första
intryck var att
det fanns så
mycket träd
i Sverige.”

”The queen is born! En
välsignelse kom till världen.”
Föds i Omsk i Sibirien.

0 år

8

3 år

8 år

Flyttar till Göteborg. Youtube-kanalen
växer sig långsamt större.

Började filma egna
klipp. Försökte också spela tennis. ”Jag
var inte bra på det.”

Tar studenten och börjar
jobba med "Talang"
samma dag.

15 år

10 år
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19 år

,

.

Sätter upp
den egna
föreställningen
"Ryssen
kommer!"
och köper en
lägenhet
i Stockholm.

21 år
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s
V eckopeng

SKOLAN

Blir det
s
f
a
j
t
a
g
n
e
p
a
t
of
hemma?

KONFLIKT OM
KRONORNA?

LIV ESTLING,

12 ÅR, LULEÅ

– Nej. Jag har en månadspeng och
jag sparar hälften av den på ett
sparkonto och hälften har jag på ett
annat konto som jag har ett betalkort
till. Vi brukar komma överens om vad
pengarna ska användas till och jag har
fått lite mer månadspeng nu i sexan när jag
börjat köpa mina egna kläder.

Är det svårt att komma överens
med dina föräldrar om vecko- eller
månadspengen? Så här minskar
ni på gnatet och tjatet.

Får du välja vad
du gör för dina
pengar?

TEXT T E RRI H E RRE R A ENKÄT M AR I A B ÄC K L U N D
ILLUSTRATION REBECCA ELFAST

TAR

pengarna slut långt
innan det är dags att få
ny vecko- eller månadspeng?
Tjatar du på dina föräldrar om
att få mer pengar – eller bråkar
de på dig för att de tycker att du
lägger pengar på onödiga saker?
Du är inte ensam. Swedbank
och sparbankerna har gjort en
undersökning där 1500 barn
och lika många föräldrar fick
svara på frågor om månadspeng,
sparande och konflikter kring
pengar. Den visar bland annat
att lite över hälften av de tillfrågade mellanstadiebarnen är
nöjda med hur mycket pengar
de får, medan lite mer än vart
tionde barn i den åldern är

4 TIPS
för mindre
pengatjat

10

1

SIGGE LÖPP, 11 ÅR, VÄRMDÖ

missnöjda med vecko- eller månadspengen. Ungefär var tredje
bråkar med sina föräldrar om
pengar ibland eller ofta.
– Ofta beror tjafs kring pengar på otydliga förväntningar.
Många föräldrar och barn är
inte överens om vad pengarna
ska användas till, säger Arturo
Arques, Lyckoslantens chefredaktör och privatekonom på
Swedbank och Sparbankerna.
FÖRÄLDRAR ÄR förtjusta
i tanken på att pengar ska gå till
”nyttiga” saker och kan tycka att
det är helt onödigt att du lägger pengarna på en ny tröja till
klassfesten när garderoben är

FÅ EN FAST SUMMA
i veckan eller månaden. Bestäm vilken dag
du ska få pengar och
vad de ska räcka till.
Om du inte får veckoeller månadspeng
utan pengar ”vid
behov” blir det oftare
diskussioner.

2

full av kläder. Eller att du köper
ännu en squishy.
– Barn har många drömmar
och idéer – och så ska det få vara.
Den som lär sig att ta ansvar för
sina egna pengar är nöjdare och
har på sikt färre pengakonflikter
med sina föräldrar, säger Arturo.
OM NI HAR ENATS om att du
har 100 kronor att lägga på vad
du vill så bör egentligen ingen
vuxen klaga på att du har köpt
godis för allt. Det var ju dina
pengar! Samtidigt kan
du inte be om mer
pengar för att du
lagt allt på godisremmar.

KOM ÖVERENS OM
vad pengarna ska
räcka till. Mobilsurf
eller inte? Bara lördagsgodis eller även
lite kläder? Vilken typ
av kläder i så fall?
Är reglerna tydliga så
minskar risken för bråk
och missförstånd.

3

Arturo.
FRÅGA OM DU KAN FÅ
mer pengar om du
hjälper till med saker som
snöskottning, biltvätt eller
handla åt mormor. Det ska
vara riktiga saker, inte att
du får en krona varje gång
du borstar tänderna eller
dukar av din tallrik, tycker
Arturo.
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NÖJDAST MED SIN vecko- eller
månadspeng är de yngre barnen.
Och bland mellanstadiebarn är
tjejer i 6:an de som är mest missnöjda. Något som inte är så konstigt, tycker Arturo.
– Yngre barn brukar nöja sig
med att ha en extra peng att köpa
småprylar och lördagsgodis för.
I 13-årsåldern ser behoven annorlunda ut. Man vill bestämma själv
och kanske gå på bio, shoppa och
fika med kompisar. Samtidigt är
man för ung för att ha ett riktigt
extrajobb. Då räcker pengarna inte
till och man blir frustrerad.
Vill du också få slut på både ditt
och de vuxnas pengatjat? Läs Arturos supertips här nedan.

4

.

SPARA LITE VARJE MÅNAD.
Vissa perioder behöver man
inte lika mycket pengar som
andra. Så är det för alla.
I december, till exempel, brukar
både barn och vuxna göra av
med mer på julklappar och
under jullovet. Se till att du
har sparat så att du har extrapengar för dyrare månader.

04 2018 LYCKOSLANTEN

– Jag och mina föräldrar bråkar
aldrig om pengar eftersom jag inte får
någon vecko- eller månadspeng. Om
jag vill köpa något större brukar jag
spara födelsedagspengar eller
julklappspengar. Ibland får jag låna
pengar och sedan betala tillbaka.

ALICE HEMLIN, 12 ÅR, ENKÖPING
– Vi kan ha diskussioner ibland och har olika
åsikter. Jag vill ha mer i månadspeng. I dag
har jag 120 kronor som jag får göra vad jag
vill med. Om jag får högre månadspeng
måste jag börja betala mer saker själv,
säger mamma och pappa, och det vill
jag inte. När jag blir 13 år ska jag få högre
månadspeng har vi bestämt.

MARCUS NORDIN,
11 ÅR, SVEDALA

– Jag brukar sällan bråka med mina
föräldrar om pengar. Ibland tycker
mamma att jag köper lite för mycket
i mina dataspel, men annars är vi
ganska överens om hur mycket jag
får göra av med. Jag bestämmer
själv över mina egna pengar, det
underlättar för oss.
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VI GJORDE

Flera tidningar skrev om
barnens insats. Här är en
utskrift från tidningen Metro.

Tack vare Sagas
och Caspers insats
räddade de livet på en
man som höll på att
krossas under en
husvagn.
–Jag fick panik men
försökte att vara lugn
ändå, säger Saga.

BARNENS TIPS:

SÅ GÖR DU
NÄR NÅGON
HAMNAT
I KNIPA
ROPA PÅ HJÄLP

Kontakta en vuxen.
Skrik och vifta för uppmärksamhet. Se till att
någon ringer 112 om det
är en nödsituation.

Saga och Casper med deras
pappa, som också var med
när olyckan hände.

BEHÅLL LUGNET

Försök att behålla
lugnet så att du kan
förklara vad som har
hänt.

ÖVA

Vi har fått testa livräddning i skolan och det
är bra att få öva på hur
man hjälper människor
i olika nödsituationer.

VI RÄDDADE LIVET PÅ VÅR CAMPINGGRANNE
Vilka hjältar! Tack vare att Saga, 12, och
hennes lillebror Casper, 10, reagerade så
snabbt – kunde de rädda livet på en man.
–Jag tänkte att om jag inte skyndar mig, så
kommer han att dö, säger Saga.
TEXT TINA HARR FOTO NINA SIMONEN

DET VAR EN

tidig
sommarkväll på Mangenbadens camping
utanför Molkom.
Syskonen Saga och Casper,
som campade med sina föräldrar, var på väg till lekplatsen då
de plötsligt hörde ett brakande
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ljud.
Det var familjens 1800 kilo
tunga husvagn som hade ramlat
över deras campinggranne.
Grannen skulle hjälpa dem
att byta däck och hade firat upp
husvagnen med en domkraft (ett
verktyg som hjälper till att lyfta

saker) och lagt sig under. Men
något gick fel. Förfärligt fel.
Domkraften gav vika
och hela husvagnens
tyngd hamnade över
mannens bröstkorg.
Saga stod bara
två meter
därifrån när
vagnen rasade
ner på honom.
–JAG HÖRDE hur han
svor och jag
såg bara hans
fötter. Pappa
skrek och jag

MOLKOM
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hade så mycket adrenalin i kroppen så det kändes som att jag
höll på att skaka sönder. Jag fick
panik och sprang till min bror,
berättar Saga.
Saga och Casper sprang åt
varsitt håll och viftade och skrek
så högt de kunde att de behövde
hjälp.
EN DEL VUXNA uppfattade först
inte vad Saga och Casper sa utan
stod bara och tittade, innan de
förstod att de faktiskt menade
allvar.
Till slut hade de samlat ihop
omkring tio personer som tillsammans kunde lyfta bort husvagnen från mannen.
Samtidigt hjälpte Saga till
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med att hindra andra barn från
att gå till platsen.
Efter ett tag hörde de ambulanshelikopterns propeller rakt
ovanför dem och sirenerna från
två ambulansbilar.
När det hade lugnat ner sig på
kvällen pratade familjen igenom
det som hade hänt.
– Mamma och pappa sa att
det skulle gå bra för honom. Jag
tänkte mycket på det ett tag
efteråt, att det var så läskigt,
säger Saga.
PAPPA JONAS BASSON tycker
att Saga och Casper gjorde allting rätt.
– De fick tag på folk i rekordfart och hade det inte varit för

deras snabba insats så hade
den här mannen troligen inte
levt i dag. Och då pratar vi om
minutrar, hans bröstkorg var
helt hoptryckt och han hade
en punkterad lunga och brutna
revben, säger han.
HUSVAGNEN FICK DE senare
skrota eftersom den blev sönderbruten av alla som hade lyft upp
den. Men det spelar ingen roll
tycker Saga och Casper, grannen
överlevde och mår bra, det är allt
som betyder något.
Några veckor senare kom
han tillbaka från sjukhuset till
campingen.
– Han hade ont just då, men
han tackade oss, säger Casper.

.
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Kr on ik an

REDAKTÖRERNA
FREDRIK STRAGE, MUSIKJOURNALIST OCH FÖRFATTARE

’’Jag jobbar med min hobby’’
VAR klass
har  GJORt
SIDORNA !

KLASS 5, Kungsholmens friskola

i Stockholm, är det här numrets gästredaktörer.

Detta är vår skola:
–Den startade för 25 år sedan,
då gick det bara 14 elever här.
Skolan är ett föräldra- och personalkooperativ, vilket innebär
att föräldrar och personal driver skolan tillsammans.
Det bästa med vår skola:
– Den är så liten att nästan
alla känner varandra och det
blir inte lika stökigt då. Vi är 123
elever och man kan gå här från
förskoleklass till sexan. I vår
klass är vi bara 15 elever. Alla
i mellanstadiet har egna datorer
och vi har jättebra och roliga
lärare. På skolan finns också ett
trygghetsteam som man kan gå
till om man känner sig utanför
eller mobbad. Vi har också en

Klasse ns bas

kock som lagar supergod mat.
Men det absolut bästa är att vi
har ett pokémonstopp precis
utanför skolan!
Vad vi saknar på skolan:
– Vi saknar en egen idrottshall.
Det som också är dåligt är att vi
inte har någon egen skolgård
så vi kan inte bygga något som
till exempel en klätterställning,
gungor eller fotbollsplan, och vi
måste vara tysta så att grannarna
inte blir arga.
Vår hälsning till alla mellanstadieelever:
– Flera borde ha aktiviteter,
kanske just du kan bli en av
dem?
Det här uppslaget handlar om:
– Fritidsintressen!

Vi träffar Fredrik
i hans hem i Stockholm. Direkt när vi
kommer in märks
det att han har ett
stort intresse för
böcker, tack vare
hans gigantiska bokhylla. Vi sätter oss
i soffan och börjar
prata.

Vilken musik lyssnade du på
som ung?
– Jag lyssnade mycket på
elektronisk pop eftersom det
blev så cool kontrast mellan
den robotaktiga musiken och
den mänskliga rösten.
Vad gör du på din fritid?
– Jag har sådan tur att
jag jobbar med det som jag
annars skulle gjort på min
fritid. Om jag jobbade med
något annat skulle min
hobby vara att samla på
skivor, kolla på filmer och
läsa böcker.

ta tips: SÅ AKTIVERAR DU DIG PÅ FRITIDEN

3
2
1
SÄNK KRAVEN. Det
räcker med att leka en
fysisk lek.

HÖR MED KOMPISAR i klassen och
fråga vad de håller
på med för sport.
Det är roligare att
göra saker tillsammans!

BILLIGAST ÄR BÄST! Om du
inte har råd med att betala
avgiften till ett lag så kan
du ta med några kompisar
ut i en park och till exempel
spela lite fotboll.

NÄSTA NUMMER BYTER VI UT GÄSTREDAKTÖRERNA MOT GÄSTKRÖNIKAN.
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Vad hade du för fritidsintressen som ung?
– Jag läste väldigt många
serietidningar, speciellt Marvel. Jag höll också på med judo,
men när jag skulle gradera till
gult bälte så bröt jag armen.
Jag var gipsad i ett halvår så jag
slutade. Jag spelade också
Drakar och demoner.
Hur kom du in på det musikaliska spåret?
– Jag började läsa musiktidningar för att kunna läsa
om mina favoritartister.

Efter ett tag fick jag lust att
skriva själv, så jag skickade in
mina egna texter till tidningen. Först var de inte intresserade, men efter ett tag blev jag
ungdomsreporter.
Vilken är den bästa bok du
hittills skrivit?
– Det är nog min bok Fans,
den handlar om idoldyrkan och
fans som blir alldeles besatta av
sina idoler. Bland annat var jag
med och beskrev stämningen
under en rättegång mot Michael
Jackson.

4 5
UPP OCH HOPPA!
Blir du ofta trött
i skolan så kan du
säga till din lärare
och fråga om
du kan få göra
någonting fysiskt
som exempelvis
några hopp.

.

Bilden på Fredrik Strage
har eleverna själva tagit.

HA KUL MED SKÄRM. Pokémon
Go är också ett väldigt bra tips
om du vill röra på dig mer. Du
presterar bättre i skolan när
kroppen får röra på sig.

om hur du gör finns i vår
VILL DU SKICKA ETT BIDRAG? Information
lärarhandledning och på lyckoslanten.se
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”Varför är det så
dyrt att idrotta?”

’’

VI TYCKER ATT FLER
BARN SKA KUNNA GÅ PÅ
FRITIDSAKTIVITETER.
Det finns aktiviteter för alla. Det behöver inte var någon fysisk aktivitet
utan kan lika gärna vara piano eller
målning. Det är mycket bättre att
gå på aktiviteter än att sitta vid en
skärm. Man koncentrerar sig bättre
om man rör på sig.
Staten borde lägga mer pengar
på exempelvis ishallar och fotbollsplaner. Det borde inte vara så dyrt
att träna. Varför kan inte staten
betala hälften?

,,
man koncentrerar sig ,
bättre om man ror pa sig
Om du vill göra din fritid ännu
roligare så kan du kanske börja på
något med en kompis? Forskningen säger att man får bättre resultat
i skolan om man går på en fysisk
aktivitet där pulsen ökar. Man blir
starkare, mår bättre och sover
bättre om man har någon fysisk
aktivitet. Att röra på sig behöver
inte vara ett stort projekt, det räcker med att göra några hopp eller
armhävningar då och då.
Du kommer känna dig nöjd efter
du har gjort det.
Nu har du läst
det här. Då
kanske det
är dags
att röra
på sig
en liten
stund?

.

Frida,
Emmalisa
och Sixten.

Frida och
Emmalisa.
Sixten saknas
på bilden.
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Finns det några
snälla barn här?
Ja, faktiskt!

… har specialtränats
för att städa upp efter
besökarna på den
franska nöjesparken Puy de Fou i
Frankrike. De plockar
upp småskräp som de tar med
till en speciell sopstation, där de får en bit
mat som lön.
?

skrap ar!
jag fix

24 LUCKOR

SOM GÖR GOTT

160

SNÄLL

råkor

L JUL
TIL

kronor

Så mycket får en genomsnittlig 11-åring i månadspeng, enligt en ny
undersökning gjord av
Swedbank och sparbankerna. Så här ser
medianen ut, för barn
mellan 9 och 13 år:
9 år

100 kr

10 år 100 kr
11 år 160 kr
12 år 200 kr

64 2,4

!
!
!
a
t
r
kilo ta
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13 år 300 kr

Br a at t ha
ko ll pa !

I många julkalendrar får man saker. Men det finns en julkalender som är full med bara snälla
uppmaningar eller tips på
schyssta saker man kan göra.
Varje dag får lucköppnaren ett
snällt uppdrag som blir gradvis
svårare. "Sprid ditt leende!” och
“Göm en överraskning!” är exempel på vad som döljer sig bakom
luckorna.
Kalendern heter Snällkalendern
och det är Stiftelsen Friends,
som jobbar mot mobbning, som
har skapat den. Om alla som
öppnar luckorna följer uppmaningarna så blir det totalt
miljontals snälla stunder under december. Extra roligt är det
kanske om man har kalendern
i klassrummet och kan utmana
varandra i schyssta handlingar.
Kalendern finns på friends.se.

För ett år sedan bakade den svenska influencern Therése Lindgren en vegansk kaka som vägde 462,4 kilo. Kakan gjordes för
att skapa uppmärksamhet kring veganism (en kosthållning som
utesluter alla produkter från djur, som kött, fisk, ägg, honung och
mejeriprodukter). Nu har den kommit med i den nya Guinness
Rekordbok. Grattis Therése!
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Edward Blom

Edward Blom är känd för att maxa det mesta.
Men hur gör han när det gäller den
egna ekonomin?
INTERVJU AV: ALISA IBRAHIMEFENDIC OCH SACHIN VON SCHANTZ
FOTO: MARIA ÖSTLIN

Hur blev du känd?
– 2006 jobbade jag som arkivarie och ett tv-program som hette Finansnytt
kom och intervjuade mig om historiska saker, som läskens historia. Tittarna
tyckte att jag var så rolig att det blev fler och fler inslag. Till sist fick jag en egen
tv-serie, som ledde till kokböcker, föreläsningar, låtar och allt annat jag gör i dag.

Sparar du mycket pengar?
– Tja, mycket och mycket… Min fru och jag betalar amorteringar på vårt nya hus. Det måste ju räknas som
att spara? Och så sparar vi till semestrar och sånt.

När är du som mest sparsam?
– Jag ser mig inte som sparsam alls. Men
jag är nog mest sparsam när jag lägger
undan pengar varje månad som jag
sedan glömmer bort.

När är du som mest slösaktig?
– När jag går på restaurang.
Är det något gott spelar det
ingen roll vad det kostar, jag vill
bara ha det!

Som barn, åt du upp
allt lördagsgodis
direkt eller sparade du?
– Jag åt upp det på en gång! Eftersom min syster var så sparsam kunde jag smygäta hennes
godis hela veckan. Det är det bästa – när någon annan sparar
åt en, haha!

Tänker du mycket på vad saker kostar när
du går i affären?
– Jag tycker att allt är för dyrt! Mataffären är ett
undantag för då tänker jag i stället att ”Man måste
ändå äta”. Det är lite dumt tänkt, för jag skulle ju kunna
leta efter billigare varor i alla fall.

Vilket köp ångrar du mest?
–Jag skulle köpa en slips som passade till en
nyinköpt kavaj och butiksbiträdet lyckades
få mig att köpa en dyr ullslips som inte
passade till kavajen. Innan jag hade använt den en
enda gång hade den blivit uppäten av skadedjur.
Så den var dyr, fel och oanvändbar. Sämre köp
kan man inte göra, eller hur?
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Edward Blom
GÖR: Är matprofil,
historiker och programledare – som dessutom
har haft flera hitar.
ÅLDER: 48 år.
FAMILJ: Hustrun
Gunilla och tre barn.
BOR: Stockholm.
AKTUELL: Med egna produkter, som lättglögg och
kaffe, ”…och till jul är jag
alltid aktuell med julsången Nu lagar vi julen”.
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SPARA eller SLÖSA?

SÅ

r

DET

DET HÄR ÄR ETT AVTAL

Edward
Blom reser
hellre än
sparar.

Det finns massor med avtal, både skriftliga och
muntliga. Här förklarar vi, med hjälp av vår
knattereporter Sachin, hur ett avtal kan se ut.

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

1

SACHIN HAR LÄNGE VELAT KLIPPA HÅRET KORT och färga det blått. Hans mamma

beställer tid hos frisören och förklarar vilken
frisyr de har tänkt sig. Sachin går dit själv efter
skolan. Han och frisören pratar lite och Sachin visar
en bild på vilken färg och frisyr han vill ha. Sedan
försjunker han i mobilen.

3

Men det blev inte alls
som de sagt! Håret är
rött och han har nästan
samma frisyr som innan.
Men han tycker att det är
pinsamt att klaga, så han
betalar och går hem.

SACHINS MAMMA BLIR INTE
ALLS GLAD. De har ju fått

något annat än de beställt och
betalat för. ”Frisören har brutit sin del
av avtalet”, säger hon bestämt. Sachin
ber henne förklara. Hon säger: ”Ett avtal är något man kommit överens om,
antingen skriftligt eller muntligt (alltså
att man sagt det till varandra).”

”Oj, blev jag en Slösa?”
– ELLE R ... ja, jag är en Slösa, men

folk tror nog att jag är mer slösaktig än jag är. Som barn kunde
jag vara riktigt sparsam. Jag lade
undan pengar och köpte faktiskt
min första aktie när jag var tio
år. Men det är klart att jag köpte
saker också. Jag sparade till stora
saker som en bandspelare och en
kamera.
Däremot hade jag få extrajobb
som barn och ung. Jag har arbetat
i ett bageri en sommar och varit
vikarie någon gång. Jag fick inte
så många jobb. Min syster var en
sådan som fick jobberbjudande

på varenda prao hon var på. Hon
utstrålade pålitlighet medan jag
kanske snarare utstrålade att jag
var vild och slarvig.
Skillnaden var också att min
syster ville ha jobb. Jag var snarare
sådan som kunde acceptera att
arbeta, men jag var ännu gladare
om jag fick ligga på gräsmattan och
sola.
Restaurangbesök är det som
kostar mycket hemma hos oss och
vi går på restaurang ett par gånger
i veckan. Annars köper jag inte
så dyra saker och har aldrig haft
någon bil eller båt. Jag tycker om

ALISA: Edward Blom slösar inte så
mycket pengar om man tar bort
matkostnaderna.
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5

SLÖSA SPARA

.

SACHIN: Det som gjorde honom till en Slösa
var allt han lägger på mat. Vad oväntat att
han sparade i aktier när han var tio år!
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”MAN BEHÖVER SOM
SAGT inte skriva under

4

”ETT AVTAL KAN
VARA MASSA
SAKER. När vi köpte

lägenheten skrev vi på ett
kontrakt om pris och när vi
fick flytta in. Jag har kommit
överens med min mobiloperatör om pris, hur mycket surf
som ingår och hur länge avtalet ska gälla. Och du skriver
säkert under avtal i skolan om
vad som gäller när man lånar
en läsplatta.”

ett kontrakt för att det
ska vara ett avtal. När frisören
gör något helt annat än vad vi
kommit överens om så bryter
hon eller han mot ett muntligt
avtal.” Dagen därpå går de
tillbaka till salongen och Sachin
får den hårfärg och frisyr han
ville ha – utan att de behöver
betala igen.

BAROMETERN

att ha snygga
kläder, men jag
avskyr att köpa dem. Det är också
svårt att hitta fina kläder i min
storlek, det finns inte hos de stora
klädkedjorna utan i några få och
ganska dyra butiker.
Kort sagt: Mat, dryck och
vänner är min hobby. Vänner kostar ingenting och lagar man mat
hemma från grunden så kan man
inte säga att det är en så dyr hobby om man jämför med andras.
Fast visst, när det gäller just mat
så har jag ingen karaktär alls. Då
får det kosta!

NÄR HAN TITTAR UPP ÄR DET
NÄSTAN KLART.

PSSST!
BONUSFAKTA
OM AVTAL

NÄR DET GÄLLER MUNTLIGA
AVTAL är det så klart svårare att bevisa

vad som har sagts och att båda har uppfattat saken likadant. (Om inte Sachin visat en bild
kunde frisören ha sagt att hen uppfattat att Sachin ville ha
rött hår). Därför brukar de flesta ”stora” avtal vara skriftliga.
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MAN SKRIVER AVTAL NÄR ...

man skaffar bredband, skriver jobbkontrakt,
öppnar bankkonto, köper resor och bokar hotell, blir medlem i förening, köper bil, och flyttar
in i en ny bostad. Kommer du på något mer
avtal som ni har hemma hos er?

21

luri t

ma bra
AV TERRI HERRERA
OCH MARIA BÄCKLUND

SUDOKU

KORSORD

KORSORD OCH SUDUKO: MAPELL KORSORD

SNABBA
KRISPKAKOR

tips från
topp till tå

De här smarriga
bakverken funkar både
som julgodis och för
att pigga upp fikat en
gråkall söndag i januari.
15 kakor
DU BEHÖVER:
100 gram smör
1 deciliter strösocker
4 matskedar ljus sirap
2 matskedar kakao
4–5 deciliter cornflakes

3
4
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VAD HETER STADEN Keyyo
föddes i?

VILKA BARN ÄR NÖJDAST
med sin veckopeng, enligt en
ny undersökning?

VAD HETER Edward Bloms
julhit som handlar om traditionella julrätter?
VAD ÄR medianmånads
pengen för en 13-åring?

CLARA LIDSTRÖM, som
gjort receptet här intill, är
även en känd influencer
under ett annat namn. Vilket?
Svaret finns inte i tidningen, utan
du måste leta upp informationen
på annat sätt.
VAD HETTE AVICII egentligen?

VEM HAR BAKAT världens
största vegantårta?

SVAR FRÅN SIDAN 2:

Vanliga huskatter är absolut
billigast! Standardpriset är
ungefär 500 kronor/styck på
Blocket, så fem stycken skulle kosta
2 500 kronor. Att köpa en raskatt, som
en elegant bengal till exempel, är betydligt dyrare. Uppfödare tar ungefär
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8
9
10

GÖR SÅ HÄR:

1. Smält smöret i en kastrull på
spisen.

2. Rör ner socker, sirap och kakao

SAGA OCH CASPER räddade
livet på en husvagnsgranne när
de var och campade i Molkom.
I vilket landskap ligger Molkom?
Svaret finns inte i tidningen, utan
du måste leta upp informationen på
annat sätt.
I DETTA NUMMER berättar
Tuiyi från Kongo-Kinshasa
om sin favoriträtt. Vad heter
landets huvudstad? Svaret finns inte
i tidningen, utan du måste leta upp
informationen på annat sätt.
GÄSTREDAKTÖRERNA
HAR intervjuat
Fredrik
Rätta
Strage. Vad jobbar
svaren hittar
han med?

du på sidan
24.

14 000–18 000 kronor för en bengal (fast
då är de ofta undersökta och vaccinerade av en veterinär).
P.S. Glöm inte att det kostar att äga en
katt. Kattmat, kattsand
och försäkringar kostar flera
tusen per år.

MER i
M
U
N
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N ÄSTAer i febru
komm
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Receptet
kommer från
Barnens
stora kokbok
av Clara Lidström och
Annakarin
Nyberg.

i kastrullen med det smälta
smöret och låt blandningen
koka försiktigt någon minut.

3. Ta kastrullen från plattan
och rör ner cornflakesen.

4. Ta fram en plåt och ställ

små muffinsformar på den.

5. Klicka försiktigt ner smet

i formarna. Om du inte har några
muffinsformar kan du ta ett bakplåtspapper och klicka ut lagom
stora kakor direkt på pappret.

6. Ställ kakorna i kylen eller frysen och låt dem stå 30 minuter.

”

DU BEHOVER
INTE GRADDA
I UGNEN!

”Du förtjänar kärlek och respekt. Dina
åsikter är viktiga, dina känslor är viktiga
och dina uppfattningar är viktiga – för
att DU är viktig.” Linnéa Claeson

ps!
i
t
r
e
APPAR FÖR AKTIVA
Vint Tycker dina föräldrar 3
att du bara stirrar ner i mobilen? Visa dem att det finns appar som är kul,

1

TURF Som orientering, fast
i mobilen. Visste du att det
finns så kallade zoner över
hela jorden? När du står inne
i en zon kan du ”ta” den och få
poäng. Om den inte redan är
blockad av en annan spelare. Du
tävlar mot alla andra turfare
i hela världen.
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2

FOTO ANNA
TÄRNHUVUD

3

kreativa och som får dig att hitta på nya saker.

GEOCACHING Lite likt Turf,
men här handlar det om att leta
efter verkliga saker. Det gäller
att hitta så kallade geocachar, gömmor med skatter. Ibland är gömmorna
stora som en glasskartong och ibland
pyttesmå. Har du tur får du ta med
dig lite av skatten hem, men kom då
ihåg att lägga dit något annat fint.

CHARADER Ibland vill man bara
stanna inne. Ladda ner Barnkanalen Charader och be minst en
person till vara med. En bild eller ett ord
kommer upp på mobilens eller plattans
skärm. För att inte se ordet, sätter den
som ska gissa mobilen/plattan i pannan.
De andra ska med gester försöka visa
vilket ord det är. Tänk på att inte prata!
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