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”LIVET PÅ FJÄLLET
ÄR MITT HJÄRTA”

– VAD TYCKER DU?
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LÄRARE, SE HIT!

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

GISSA!

tyck till du ocksa

Vad är dyrast?
Mopedbilar* står högst på önskelistan hos många
tonåringar just nu. Men vilken är dyrast? 15-åringens
moppebil eller mammas veteranbil?
Svaret hittar du på sidan 22.

VÄLKOMMEN TILL LYCKOSLANTEN
NUMMER 1 2019! Det mesta är sig
likt – men det finns ett par nyheter.
Vi har två nya knattereportrar:
Alba och Iko, som kommer att göra
Spara & Slösa-intervjuerna under
hela det här året. De börjar med en
fartfylld intervju med programledaren Josefin Johansson.
Den andra stora nyheten är
gästkrönikan, där ni läsare själva

TILL LYCKOSLANTEN!

får tipsa, underhålla, debattera
eller filosofera.
I vår allra första gästkrönika
argumenterar Otis om varför man
borde ha lånemobiler på rasterna
i stället för mobilförbud.
Alba Tydén.
Trevlig läsning!

ARTURO ARQUES

Iko Ali
Wittgren.

.

Chefredaktör för Lyckoslanten och privatekonom på Swedbank och Sparbankerna

Möt Lyckoslantens nya knattereportrar
ALBA TYDÉN, 10 ÅR.
Berätta om din familj?
– Jag har en mamma och en
pappa och en lillebror som är 6 år.
Mina föräldrar är skilda så jag bor
halva tiden var hos dem.
Får du vecko- eller månadspeng?
– Jag får månadspeng, men
ibland köper mina föräldrar något
till mig i stället, som kläder eller
ingredienser för att göra slajm.

MYSIG MINIBIL

Tänk att ta sig till skolan i en varm liten bil
som man till och med får köra själv när
man har fyllt 15. Visserligen går den inte
i jättehöga hastigheter, men ändå…

Postern
I nummer 1 har vi
en Spara & Slösa-poster. Visste
du att Spara & Slösa är 93 år
gamla? Serien hade premiär
i Lyckoslanten år 1926.

VRÅLÅK

Eller så kanske du vill bli skjutsad
till träningen i mammas begagnade
amerikanska bil som får alla att
titta lite extra?
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Väl ommen

* Fordon som är en korsning mellan en bil och en moped. Du får köra den från att
du fyller 15 år, men behöver ta ett särskilt mopedkörkort först.
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IKO ALI WITTGREN, 12 ÅR.
Berätta om din familj?
– Jag bor med pappa på halvtid
och hos mamma och min lillasyster Zainab, 1,5 år, på halvtid.
Mamma har tio syskon, så jag har
mostrar och morbröder i USA,
England, Italien och Somalia.
Får du vecko- eller månadspeng?
– Jag får pengar om jag hjälper
till med disken och att vika tvätt.
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ÄR JOSEFIN SPARA ELLER SLÖSA?

SÅ FUNKAR DET: SKATT

4
10

KLURIGHETER

MÅ BRA!
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alskar manen
och norrsken!

JON HENRIK FJÄL

LGREN

-Jag känner mig
OEMOTSTÅNDLIG
*
NÄR JAG JOJKAR

Han kastar lasso lika bra som han sjunger och dansar.
Nu är Jon Henrik aktuell med en jojk om en övernaturlig dröm.

Jon Henrik har
alltid varit synsk,
säger han.

TEXT T E R R I H E R R E R A FOTO M A R I A ÖSTL I N

NÄR DU

läser det här så
vet du hur det
har gått för Jon Henrik Fjällgren i den tredje delfinalen av
Melodifestivalen 2019. I förväg
tippar många på att han tar sig
till final, det har han gjort två
gånger tidigare. Han har dessutom vunnit Talang 2014 och
Let’s Dance 2018. Kort sagt: Han
har gjort succé i tre av Sveriges
mest populära tv-program. Själv
tar han allt detta med ro och är
långt ifrån kaxig. Medan hans
Mello-konkurrenter har fullt

upp med att öva in danssteg så
stannar han kvar i sin sameby
och jobbar med renskötsel. I byn
bor 45 personer.
– Tycker du det låter lite? Jag
tycker att det räcker och blir
över, säger han och skrattar.
Det är svårt att avgöra om han
skojar eller inte. Men tillbaka till
renarna: Trots att Jon Henrik
varit en framgångsrik artist under de senaste fem åren har han
aldrig tänkt tanken att sluta som
renskötare.
– Nä, renarna behöver ju tas

omhand. Livet på fjället är mitt
hjärta. Det är här min jojk kommer ifrån.

j o n h en r ik

SAMTIDIGT ÄR DET ett hårt
jobb med många timmar utomhus, oavsett väder och årstid.
På vintern åker han och hans
kollegor i byn fyrhjuling, skidor,
skoter eller går till fots för att
hålla de tusentals renarna inom
de områden de får vara på. Renarna får inte hålla till på vägar och
inte på privat mark. Det händer
att det uppstår konflikter med

ÅLD ER: 31 år (fyller 32 år i apr
il).
BO R: Mittådalens sameby
i Härjedalen.

GÖ R: Arbetar som artist
och renskötare.

FAM ILJ: Sambon Maret Nys

tad,
mamma, pappa och två
systrar.

DO LD TAL AN G:

Jag är bra på basket!

*JOJK är ett urgammalt samiskt sångsätt.
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VI MÖTER: JON HENRIK

, jag
 har nog aldrig riktigt forstatt
,
att jag är bra pa det jag gor.

Att det är minus
15 grader
ute stör inte
Jon Henrik.

JON HENRIKS
3 LIVSRÅD
1. LYSSNA PÅ ANDRA!

Bland det bästa man kan göra i livet är att
lyssna till andra utan att döma för fort.

2. TA INGET FÖR GIVET

Var rädd om det du har, särskilt vänner!

markägare i trakten när renarna
ändå tar sig in på andras marker.
– Det finns bra saker också.
Det är härligt att se när renarna
mår bra och när det föds många
kalvar. Och så älskar jag den
totala tystnaden, månljuset och
alla norrsken.
Han säger att renskötaryrket
aldrig var ett val.
– Jag är uppvuxen på ett
gammeldags sätt där barnen förväntas ta över föräldrarnas yrke.
Jag fick vara med och hjälpa till
från att jag kunde gå. När jag var
5-6 år började jag kasta lasso. För
mig är det livsviktigt att föra våra

3. GLÖM INTE DIN BARNDOM

traditiohar fått
När jag var liten hade alltför många
ner vidare.
göra.
vuxna i min omgivning glömt hur det
Många tycker
När jag
var att vara barn. Det ska jag
aldrig
göra.
Gör
inte
illa om oss
var liten
det du heller!
samer – men vad
fick vi besök
är ett fjäll utan ren?
av indianer
som kallade mig
JON HENRIK FJÄLLGREN är
broder. Det var en fanfrån inte bara en, utan två mitastisk känsla!
noritetskulturer. Han är ursprungligen från en indianstam
SOM BARN VAR HAN osäker,
i Colombia och kom till sin
fantasifull och lillgammal. Det,
samiska adoptivfamilj när han
tillsammans med att han var
var bebis.
kort, mörkhyad och same, bidrog
– Jag kommer från en stam
till att han mobbades under hela
som har kämpat för sin övergrundskoletiden. Värst var det
levnad, precis som vi samer
när folk låtsades att de var

kompisar – för att sedan avslöja
att de lurat in honom i en fälla.
Men visst fanns det ljusglimtar. Han fick några vänner – dock
hade han otur och flera av dem
flyttade. Fast en av dem har han
daglig kontakt med än i dag. Han
heter Kalle och är Jon Henriks
manager. Och så hade han musiken, som han började med när
han gick på mellanstadiet.
– Jag har nog aldrig riktigt
förstått att jag är bra på det jag
gör. Det har inte varit ett mål att
bli artist. Jag har använt jojken
som ett sätt att läka, den kom
naturligt. När jag jojkar känner
jag mig oemotståndlig!
JON HENRIK HAR aldrig haft
problem att prata öppet om

mobbningen eller att han fortfarande mår dåligt psykiskt efter
den jobbiga skoltiden. Han menar att det är hans kall att säga vad
han tycker och känner.
– Vad har jag att vara rädd
för? Det är lika bra att vara ärlig
med att det har varit svårt att
bli accepterad för att jag är annorlunda. Genom kändisskapet
har jag kunnat samarbeta med
organisationer mot våld och
diskriminering och på så sätt har
jag kunnat hjälpa många.

Spara
DÅ ÄR JAG

NÄR DET GÅR LITE
SÄMRE ekonomiskt.
I mitt jobb är det väldigt
ojämnt med inkomster. Då brukar
jag spara in på till exempel resor.

S l ösa
DÅ ÄR JAG

NÄR JAG VILL VISA uppskattning för någon. Fast det kan ju
aldrig vara slöseri? Själv kan jag
unna mig ett nytt instrument, ett
spa-besök eller en resa. Min bästa
resa var till Colombia.

EFTER LET’S DANCE-segern har
Jon Henrik blivit ännu mer populär, när det visade sig att han
också kan dansa. Han är själv
förvånad över att han var så bra.
– Jag hade som strategi att ta
i för kung och fosterland för att
det alltid ser bättre ut. Och det
funkade!
I Melodifestivalen ställer han
upp med låten Norrsken, som
han har varit med och skrivit.
Budskapet är att ljuset är starkare än mörkret .
Idén till låten kom efter en
natt när Jon Henrik var olycklig.
När han somnade drömde han
att han såg ett starkt norrsken
som talade till honom och fick

honom lugn. Flera av sakerna
från drömmen har slagit in,
säger han.
– Jag har alltid varit lite
synsk. Som barn fick jag höra att
jag ljög och skulle sluta med de
där dumheterna. Om jag får ett
barn som berättar om sånt så
kommer jag att lyssna och fråga
mer om vad de ser och upplever,
utan att döma. Jag är inte konstig. Bara annorlunda – på ett
bra sätt.

Deltar i ”Talang” och vinner
hela tävlingen. Blir känd
över en natt.

Imponerar med sin oanade danstalang och vinner ”Let’s dance”.

25 år

31 år

jon henriks TIDSLINJE

.

FOTO ANNA-LENA AHLSTRÖM,
KUNGL. HOVSTATERNA

Flyttar till
Sverige.
Börjar med musik.
”Kanske som ett
sätt att fly bort
från bekymren.”

Föds i Cali i
Colombia.

0 år

6

Har sin första
konsert, i
Funäsdalens
kyrka. Publik?
Inga mindre
än kungen och
drottningen.

2 månader

11 år
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14 år
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or enRUNT

GOD NATT

KIATTIBHUMI,
THAILAND

Berätta om din sovplats.

– Jag sover i en enkel säng
i mitt sovrum tillsammans med
min mamma. Jag är rädd för
spöken, därför sover jag med
henne.

ALLA BARN!

Vad är det bästa och sämsta med att dela säng?

En tunn madrass på golvet
eller en drömsk himmelsäng?
De flesta barn i Sverige har en
egen säng att sova i – men hur

– Det bästa är att jag får krama
mamma varje natt, men det blir
rätt trångt ibland.

Vad brukar du tänka på innan du
somnar?

OTTAWA

– Jag brukar fundera på hur jag ska
vinna i dataspelen jag spelar och vad
som har hänt under dagen, tills jag
somnar och börjar drömma.

SINTRA

CHIANG MAI

KAMPALA

– Jag sover i en stor säng,
som jag nyligen ställde intill
väggen, precis som min
storasyster. Det är mysigare
när sängen står mot väggen,
i stället för mitt i rummet.

CLARA,

Har du något särskilt du alltid
måste ha i din säng?

PORTUGAL

– Min kudde. Den tar jag med mig överallt, som när vi reser någonstans. Den är
tunn, jag gillar inte tjocka kuddar.

Tycker du om din säng?

– Jag älskar min säng, den är jättebekväm. Ibland brukar jag och min
syster ha ”sleep overs” i varandras
rum, men jag tycker om mitt rum mest.

Vad tänker du på innan du somnar?

– Jag ligger och funderar på när jag ska
få spela Fortnite igen.

Namn: Preston Walker. Ålder: 10 år.
Bor: Ottawa i Kanada. Familj: Mamma,

pappa, storasystrarna Jessica, 17, och
Brooklyn, 20, och hunden Bello.
På fritiden: Spelar hockey, volleyboll
och fotboll. Jag gillar också att läsa franska och engelska böcker, men roligast av
allt är att spela Fortnite.
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Berätta om din
sovplats.

MARIA, UGANDA
Berätta om din sovplats.

– Jag bor tillsammans med
min mamma och syster i ett
rum, där vi också sover. Jag
delar sovplats med min syster.
Sängen har två lakan, en filt och
ett myggnät.

Tycker du om din säng?

– Nej, det är trångt och jag
sover obekvämt. Jag vaknar
ofta upp av att jag har ont i ryggen och att jag inte är utvilad.

Vad brukar du tänka på
innan du somnar?

– På min familj och att alla

– Mina föräldrar är separerade. Hos min pappa delar
jag sovrum med min storebror.
Vi sover i en våningssäng, där
jag ligger i den understa sängen. Hos min mamma har jag
ett eget sovrum med en egen
bekväm säng. Där har jag alltid
med min “Ursão”, min stora
teddybjörn.

ska må bra. Jag brukar be en bön innan
jag somnar.

Vilken tid
brukar du gå
och lägga dig?

– Klockan nio.
Jag vaknar vid
klockan sex.

Namn: Maria Nakachwa.
Ålder: 12 år. Bor: Kampala
i Uganda. Familj: Mamma
och syster. På fritiden: Leker

”Snoo Snoow”, en lek där man
hoppar över ett rep.

LYCKOSLANTEN 01 2019

Vad är det bästa och sämsta med att dela sovrum
med någon?

– När jag sover med min
storebror är det jobbigaste att
vakna upp när han gör något
ljud på natten, det bästa är att
jag alltid har sällskap.

01 2019 LYCKOSLANTEN

Vad
brukar
du tänka
på innan du
somnar?

Namn: Kiattibhumi Suebmongkolchai,
men kallas för Tai. Ålder: 10 år. Bor:
Chiang Mai i Thailand. Familj: Mamma, mormor och morfar. Min pappa
bor i Kina. På fritiden: Spelar spel,
leker med katter, simmar och spelar
badminton.

– Jag tänker på
vad jag ska göra i morgon
och hoppas att nästa
dag ska bli ännu bättre.

Vilken tid brukar du
gå och lägga dig?
– Omkring klockan
nio. Sedan vaknar jag
vid sju.

Namn: Clara
D’Avillar da Costa. Ålder: 12
år. Bor: Sintra i Portugal.
Familj: Mamma, pappa och
tre bröder. På fritiden: Gillar
att måla, dansa runt i huset,
titta på Youtube och leka med
kompisar.

rs TI
D

Berätta om din sovplats.

rmo

KANADA

– Jag brukar lägga mig kring 21.3022.30. Om jag ska till skolan går jag upp
kvart över sex på morgonen, annars
kring nio.

Mo

PRESTON,

Vilken tid brukar du gå och lägga
dig?

PÅ

TEXT T I NA H A RR ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST
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ser det ut i resten av världen?

VI GJORDE
I stället för att lyssna på
kommentarer om tjejers
utseende, gjorde systrarna Alma och Ebba Lo
en låt för att visa alla att
de duger som de är.

GÖR SÅ HÄR OM
NÅGON SÄGER
TASKIGA SAKER

1

SÄG IFRÅN.

Säg till att det inte är snällt
eller okej att säga taskiga
kommentarer till någon.

2

PRATA MED DINA FÖRÄLDRAR eller någon annan

vuxen som du känner dig
trygg med, om någon har
sagt något som inte känns
bra.

3

VAR SNÄLL SJÄLV.

Tänk på hur du själv beter
dig och se till att vara en
schysst kompis.

”VI GJORDE EN LÅT MOT KROPPSHETS”
Du duger precis som du är. Det tycker systrarna Ebba Lo och Alma, som lessnade på taskiga
kommentarer om tjejers utseende – och gjorde
en egen protestlåt.
TEXT TINA HARR FOTO MARIA ANNAS

NÄR EBBA LO

Lörelius,
11, gick
i fyran var det några tjejer i hennes skola som började kritisera
andra tjejer och ge taskiga kommentarer om hur de såg ut.
– Tjejerna gick på dem som
de tyckte var fula och dåliga
i skolan. De kunde säga att de
var sämst i gymnastik eller att de
skulle dra in magen.
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I stället för att lyssna till de
elaka kommentarerna kom Ebba
Lo och hennes lillasyster Alma
på idén att göra en låt om att alla
får vara precis som de är.
–ALLA SKA KÄNNA att man
inte behöver prestera eller vara
någon annan än man är, säger
Ebba Lo.
När pappa Emil Lörelius fick

höra att det fanns barn på skolan
som kritiserade andras
utseenden blev han ledsen, arg och rädd.
– Jag tänkte att
det är tragiskt och
farligt att det har
gått så långt ner
i åldrarna, säger
han. Samtidigt
kändes det fint
att göra något
bra av något
STOCKHOLM
väldigt dåligt.
Ebba Lo och
Alma fick hjälp
av sin pappa att
skriva texten till
rocklåten Precis
som vi e, och så

LYCKOSLANTEN 01 2019

fick systrarna tycka till om hur
sången skulle låta och bestämma
olika ljudeffekter.
DE SPELADE IN musikvideon
i Skärholmen i södra Stockholm
under en lördag. I videon spelar
Ebba Lo gitarr och Alma trummor – men det är bara på låtsas.
– Jag går på gitarrlektioner,
men just de här ackorden har
jag inte lärt mig än, säger
Ebba Lo.
Alma fyller i:
– Det var lite
pinsamt när
vi spelade in
musikvideon,
eftersom vi
gjorde den på

01 2019 LYCKOSLANTEN

tunnelbanan. Vi skulle gå och
mima, och folk tittade på oss,
säger hon.
Musikvideon väckte en hel
del uppmärksamhet och tjejerna
intervjuades i Lilla Aktuellt,
där även en del av videon visades.
–DET VAR SPÄNNANDE. Många
pratade om det i skolan dagen
efter. De kom fram och frågade:
”Var det verkligen du?”
och sa att det var
jättehäftigt. De
kunde inte riktigt
koppla att jag
hade varit med
på tv, säger Ebba
Lo.
Att göra en låt

Systrarna vill hålla
på med musik
eller skådespeleri
när de blir stora.

tillsammans med sin syster var
roligt – men lite jobbigt också.
– Det var mest kul, men Alma
är ju yngre än jag så hon har lite
svårare att lära sig texten. Och
ibland var det jobbigt när vi spelade in att båda ville synas mest.
Alma tyckte mest att det var
roligt.
– Jag gillar att vara framför
kameran.
PÅ DEN GAMLA SKOLAN trivdes inte Ebba Lo så bra. Det var
mycket vikarier och det blev
ofta bråk. Nu har hon bytt skola
och har hittat nya kompisar. I
den nya skolan är det ingen som
kommenterar andras utseenden.
– Det känns skönt! säger hon.

.
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s
V eckopeng

Har du
köpt något du
ångrat?

SKOLAN

HOPPSAN,
DET BLEV FEL!

GASTON ALLARD,

10 ÅR, ENKÖPING

– Ja, datorspelet Lego
Worlds. Reklamen såg bättre ut
än vad spelet är. När jag handlar

försöker jag alltid jämföra och hitta det
som är billigast.

Hälften av alla barn köper saker utan att
tänka på vad de kostar, och nästan sju av
tio har gjort köp som de sedan ångrat. Lösningen: Öva dig i att använda dina pengar klokt.

NEOLINE ÖSTLING,

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

ÖV E R

hälften av alla barn
tycker att det är
viktigt att ha koll på sin ekonomi. Trots det har sju av tio barn
köpt saker som de sedan ångrar
att de lagt pengar på. Det visar
en undersökning som Swedbank och Sparbankerna har
gjort. Det låter kanske inte så
bra, men egentligen är det inte
så konstigt, tycker Arturo Arques, som är privatekonom och
Lyckoslantens chefredaktör.
– Det händer att även vuxna
ångrar sina köp, säger han. Men
det är vanligare när man är barn

4 FRÅGOR

1

och mer ovan att hantera egna pengar. Man
måste öva sig för att bli
bra på att spara!
TÄNK SÅ HÄR: Dina föräldrar
har kanske varit vana vid att ha
egna pengar i 25-30 år, medan
du är nybörjare.
– Fördelen är att det sällan
handlar om lika mycket pengar
när barn gör felköp som när
vuxna gör det.
Alla gör felköp ibland, men
om det händer ofta kanske du
ska träna dig i att tänka efter

du kan ställa dig innan köp:
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VARFÖR VILL JAG HA DEN HÄR?
Vill du ha den magnetiska leran
för att du verkligen behöver
den, för att din kompis säger att
den är cool eller för att du
är shoppingsugen?

10 ÅR, KATRINEHOLM

2

3

innan du handlar.
Har du exempelvis
Arturo
kollat på priset och
jämfört med andra butiker? Och viktigast av allt:
Behöver du verkligen just den
där magnetiska leran eller Fortnitefiguren?
– MITT BÄSTA TIPS är att man
inte ska bestämma sig på en
gång om man är osäker. Vänta
någon vecka och se. Om du fortfarande är lika intresserad efter
flera dagar kanske det faktiskt
är något du kommer att använ-

HUR MYCKET PENGAR FÅR
JAG ÖVER?
Om du köper en viss sak, har
du då pengar så det räcker
till lördagsgodis under
resten av månaden?
ÄR DET HÄR ETT BRA PRIS?
Finns det liknande saker, fast
mycket billigare?

4

KAN JAG LÄMNA
TILLBAKA OM JAG
ÅNGRAR MIG?
De flesta butiker har
något som heter
”öppet köp”, att man
kan ångra sig om
man inte har använt
varan, och om man
har kvittot kvar.

LYCKOSLANTEN 01 2019

da. Man måste inte handla precis
just nu, säger Arturo.
Ett bra sätt att minska risken för
överkonsumtion, det vill säga att
man handlar för mer än vad man
har råd med, är att använda sig av
regeln ”Spara först, handla sedan”.
– OM DU HAR 120 kronor i månadspeng kan du börja med att lägga
undan till exempel 40 kronor när du
får pengarna, då har du 80 kronor
att göra vad du vill för. Bestäm hur
mycket du ska spara och hur mycket
du kan göra av med under veckan
eller månaden. Då blir man kanske
inte lika ångerfull om man köper
den där prylen man inte behöver.
Du har ju fortfarande sparpengar
kvar, säger Arturo.
Vilket är ditt eget senaste felköp?
– Jag köpte en ny dyr kostym för
bara ett par månader sedan. När jag
kom hem så insåg jag att jag hade
en nästan exakt likadan i garderoben. Ett klassiskt felköp – man
köper något man redan har för att
man har glömt vad man äger, säger
Arturo Arques.

.
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– Ja, Shopkins. De var roliga att
köpa och att öppna, men jag leker
aldrig med dem. Jag brukar annars
ha koll på vad som är för
dyrt i butiken.

ALBIN BENNSTAM, 10 ÅR, LINKÖPING
– Ja, en orange leksakssopbil från Duplo.
Jag hade önskat mig den för länge sedan,
när jag var liten, men fick den inte då. När

jag fick egna pengar köpte jag den, fast då var
den inte rolig längre. Ibland tänker jag på

vad saker kostar, men inte om det är kläder
och sånt som mamma och pappa betalar.

RAKEL
ARNQVIST,
12 ÅR, BUREÅ

– Ja, en rosa kofta, som
jag tyckte var fin först.

Jag tänker alltid på vad
saker kostar i butiken.
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Ed Sheeran
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Josefin Johansson
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Kloka och roliga Josefin Johansson har vunnit På spåret och leder
Smartare än en femteklassare. Men hur ekonomismart är hon egentligen?
INTERVJU AV: ALBA TYDÉN OCH IKO ALI WITTGREN
FOTO: MARIA ÖSTLIN

När du gick i femman, hade du kunnat
vara med i ”Smartare än en femteklassare”?
– Hmmm… kanske? Jag hade nog inte fattat att jag
kunde söka dit eftersom jag bodde i Hylte, långt
ifrån Stockholm. Men jag hade säkert kunnat svara
på en hel del av frågorna. Kanske hälften.

Hur blev du programledare?

– När jag var 10 år var jag med i en musikal där jag spelade förkyld giraff. Jag
hade ett sångsolo där jag skulle nysa i mitten. Det
var en så härlig känsla när publiken skrattade, så
jag ville bara ha mer och fortsatte med underhållning. Jag gick på teatergymnasiet, spelade
farser, började med ståupp-komik och fick jobb
på Sveriges Radio. Efter att ha pratat i mick och
varit ute och skojat och sjungit på scener i tio år
kan man säga att jag var redo för att bli tv-programledare.

Har du mycket fritid?

– Nja, när jag borde vara ledig så skriver
jag låtar eller limmar knasiga axelvaddar
som jag sedan har i tv, så nästan allt jag gör på
fritiden är kul jobb på något sätt… fast jag får inga
pengar för det.

Tjänar man mycket pengar i ditt jobb?

– Ju mer man gör saker, desto mer pengar får man. För då kan man förhandla och
säga saker som: ”Om ni vill att jag ska leda det där
programmet igen så vill jag ha högre lön!”.

Sparar du mycket pengar?

– Jag skulle säga att 80 procent av min
inkomst går till inköp av pynt på olika
loppisar. Jag köper tramsiga grejer på auktioner
och budar på olika sajter. Allt är second hand-köp,
jag skulle få väldigt dåligt samvete annars. Till och
med min tvättmaskin är köpt på auktion.

När är du som mest sparsam?

– När saker kostar för mycket. Det måste
kännas som ett fynd för att jag ska slå till.
Jag hatar att lägga mycket pengar på en enda sak.
Jag vill hellre köpa många billiga saker än en dyr.

När är du som mest slösaktig?

– På loppis. Så fort jag ser något som
blänker, pinglar, lyser, blinkar eller skiner
så nästan kastar jag pengar i ansiktet på den som
säljer prylarna.

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

– Ja! Jag vill att det ska vara billigt, men
absolut inte dåligt. Det ska dessutom helst vara
miljömärkt.

Vilket köp ångrar du mest?

Josefin Johansson
ÅLDER: 36 år.
GÖR: Skojar och leder tv.
FAMILJ: Ja!
BOR: Stockholm och Laholm.
AKTUELL MED: Som programledare för en ny säsong av Smartare
än en femteklassare och med
barnboken Drottningsylt om
svenska drottningar
genom tiderna.

Kolla, den
blänker!

– Jag ångrar nästan aldrig köp. Hemma
har jag stora säckar med kläder i olika
hörn och kan ibland tänka att något köp var onödigt. Men i slutänden får jag alltid användning för
plaggen, även om det ibland tar några år.

Vilket köp är du mest
nöjd med?

– Allt som har varit ett
fynd. Det vill säga allt jag äger.
Till och med mitt hus var ett fynd,
faktiskt.

Oftast glad

SPARA s l ösa ?
eller

– Jag sparar mycket pengar, men jag
spenderar mer! Och så sparar jag framför allt för att spendera mer framöver. Just nu
sparar jag till exempel pengar för att kunna köpa
saker till mitt nya hus.

Vad lägger du mest pengar på?
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SPARA eller SLÖSA?
Josefin tycker
såklart att Slösakepsen borde ha
varit mer färgglad.

HUR BETALAR
MAN SKATT?

1
”Jag gick från Spara till en loppis-Slösa”
musik och har därför börjat köpa
jättemycket konstiga 80-talssynthar på Blocket. Mitt mål är
att lära mig spela piano. Det är
därför jag har så många synthar – såklart. Nyligen köpte jag
förresten en likadan mikrofon
som Pernilla Wahlgren hade
i Melodifestivalen 1985. Den kostade 3 000 kronor. Det kan låta
som mycket pengar, men med
tanke på att det finns mickar
som kostar 30 000 så var den
ett fynd. Fast jag vet ännu inte
när jag ska använda den.
OM JAG HADE flera tusen kronor
över så skulle jag nog köpa
många kazooer, så att jag hade

ALBA: Det känns som mindre slöseri när
man handlar second hand, men samtidigt
shoppar hon väldigt mycket.

18

SLÖSA SPARA

ett ordentligt
reservBAROMETERN
lager. Jag
har nämligen
tappat bort
massa kazooer
och de är ju alltid bra
att ha. Eller så skulle jag
köpa galet mycket löshår i alla
färger. Det skulle köpas second
hand, så klart!
MEN VISST, jag sparar pengar också. Oftast sparar jag till
reparationer av mitt hus utanför
Laholm, eller så sparar jag för
att kunna vara ledig så att jag
kan pyssla och skriva låtar.”

.

IKO: För mig blev Josefin en Slösa för att
hon shoppar mycket som hon nästan aldrig
använder, och köper ganska dyra instrument.
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DET

Du har säkert hört talas om att vi betalar
skatt – men hur gör man det och när?
Här förklarar vi, med hjälp av vår
knattereporter Alba.

2

TEXT TERRI HERRERA ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

ALBA SITTER I SOFFAN

och funderar. ”Mamma, hur
mycket tjänar du egentligen?”
”Menar du vad jag tjänar före skatt
eller efter skatt?” svarar hennes
mamma Katja. Alba förstår inte
riktigt och vill veta mer. Vad menar
mamma med före och efter skatt?
Katja förklarar:

”JAG SPARADE vansinnigt mycket pengar som barn. Jag vågade
nämligen inte handla eftersom jag
var så osäker på vad jag skulle få
tillbaka i växel och hur jag skulle
bete mig när jag betalade. Helknäppt! Dessutom bodde vi långt
ute på landet, tre kilometer från
närmsta granne, och långt från
affärer så jag kunde sällan använda min veckopeng.
Allt det tar jag igen i dag. Jag
shoppar så mycket loppisprylar.
Och kläder och pryttlar som jag
ska ha på kroppen: Hårspännen,
broscher, knasiga väskor… Det
ska vara mycket olika saker som
händer på en, tycker jag.
Dessutom sysslar jag med

u

SÅ

5

3

SKATT ÄR SOM ATT MAN sätter in pengar på ett gemensamt konto för alla som bor
i Sverige. Det är Skatteverket som samlar
in och har hand om skattepengarna. Skattepengarna är pengar som vi alla betalar och som sedan
används till allt vi har gemensamt. Skolor, sjukhus,
polis, simhallar, vägar, bibliotek, miljöforskning...
Saker som de flesta kan ha nytta av.

OM EN VUXEN TJÄNAR 1000 KRONOR

så dras automatiskt ungefär 300 kronor
bort i skatt redan innan lönen hamnar på
den vuxnes konto. Hen får alltså 1000 kronor före
skatt och 700 kronor efter skatt. Fast alla betalar
inte lika mycket i skatt. De som tjänar mycket
betalar mer än de som tjänar lite. En tonåring som
jobbar extra i en butik och kanske tjänar 7000 kronor
under hela året behöver inte betala skatt alls.

DET ÄR VI SOM BOR

i Sverige som bestämmer
hur skatterna ska användas. Det gör vi genom att rösta på
de politiker som vi tycker har bäst
förslag på vad man ska göra med
pengarna, avslutar Katja. Alba är
nöjd med svaret. ”Fast nu vill jag
veta ännu mer: Vad du tjänar före
skatt, hur mycket du betalar i skatt
– och vad du röstar på!”.

SKATT FÖRR
I VÄRLDEN

VAR TIONDE GRIS TILL KYRKAN

Förr skulle alla, adel som bönder, betala tionde. Det var en slags kyrkoskatt som
betydde att man skulle ge en tiondel av allt man tjänade
och producerade till kyrkan. Det gav stora rikedomar till
kyrkan, men gick även till fattigvård och utbildning.

01 2019 LYCKOSLANTEN
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MAN BETALAR
OCKSÅ OLIKA

beroende på var
i Sverige man bor och om
man är med i Svenska
kyrkan (då betalar man
kyrkoskatt). Även barn
betalar skatt. Varje gång du
köper något går lite pengar
till skatt – det kallas moms
– och även här är det olika.
Det är lägre skatt på böcker
än om du köper en mobil.

KUNGEN = SKATTEVERKET

Det var kungen som bestämde om skatten, som
gick till slott, fester – och till krig. Riktigt taskiga
kungar införde något som kallades brandskattning.
Det innebar att om man vägrade betala så satte
kungens män eld på byn man bodde i. Så elakt!
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KRÖNIKAN

otis bjork

1 441 000
Ungefär så många katter finns det
i Sverige. Och de flesta heter inte
klassiska saker som Misse och
Murre, utan det blir allt vanligare
att de har vanliga ”människonamn”. Här är de tio vanligaste
kattnamnen:

1969

Jag vill
heta nagot
med klos!

1. Maja 2. Sigge 3. Selma 4. Nisse 5. Doris 6. Sixten 7. Smulan 8. Simba 9. Molly 10. Morris

…var året som den första
människan satte sin fot
på månen. Han hette Neil
Armstrong, och Apollo 11
som han reste med landade
på månen 20 juli 1969.
I år är det alltså 50 år sedan.
Sedan 1972 har ingen besökt månen, men inom några
år är det kanske dags igen.
Europa, Japan, Indien och
Kina har alla olika månprojekt
på gång.

Osman
= nummer 1

T
ÄTE
PÅ N

Han vann
inte Talang,
men 5-årige
Osmans rap är
det mest sedda
Youtube-klippet i Sverige
under 2018.

8 år

… är åldern på Ryan från
USA, som tjänar mest
i världen på sin
Youtube-kanal.
2018 sålde den
annonser för 200
miljoner kronor.

12 miljoner

olika siffer- och bokstavskombinationer finns på svenska bilars registreringsskyltar.
Hittills har de bestått av tre
bokstäver och tre siffror (som
BRA 111). Men nu börjar kombinationerna ta slut, så snart
blir det en bokstav sist i numret (BRA 11A). Då kommer
kombinationerna att räcka till
ytterligare 39 miljoner bilar.

50%

…det vill säga hälften, av alla barn väntar med köp och sparar först om
de hittar något de vill ha men inte har råd med. Nästan fyra av tio
barn ber i stället föräldrarna om pengar. Det visar en ny undersökning gjord av Swedbank och Sparbankerna.

”JAG VILL HA LÅNEMOBILER TILL RASTEN”

’’

ÄR DET BARA JAG som tycker
att man borde få ha mobiler
på rasterna? Jag spelar oftast fotboll
på rasten men ibland tröttnar jag. Då
skulle det vara mycket bättre om jag
hade min telefon, så jag kunde lyssna
på musik eller kolla på en ”Try not
to laugh”-video på Youtube med en
kompis. Dessutom har jag massvis
med kompisar i onlinespel, vissa av de
vännerna har jag inte ens träffat
i verkligheten. Det finns de som inte har
så många kompisar i skolan, men som
har kompisar i sina onlinespel som de
kunde vara med på rasterna.

OM MAN skulle få ha telefoner i skolan
tycker jag att man inte skulle få använda sociala medier (Snapchat och
Instagram), av två anledningar:
1. För att vissa inte får ha sociala
medier för sina föräldrar.
2. Att vissa kanske skulle ta kort på
andra och lägga ut på sociala medier.

Tips

JAG FATTAR ATT alla inte har råd med
mobiler. Så jag tycker att skolan ska
köpa in datorer, Ipads och mobiler.
Mobilerna kan skolan ha i en speciell ”bod” där man får låna dem. Först
skriver man upp sitt namn och vad
man lånar, sedan lämnar man tillbaka mobilen i slutet av rasten. Det är
viktigt att det blir rättvist!
Datorerna kan man ha på lektionerna.
Vissa har till exempel svårt att skriva
och då blir det ju enklare för dem, och
roligare för resten av eleverna.
EN GÅNG när jag hade prov så fick
jag jättemycket värk i min hand. Just
då bet jag ihop och fokuserade på att
kämpa och klara provet, men nu
i efterhand tänker jag att det skulle
ha varit lättare om det hade funnits
en dator.
Om jag blev statsminister i Sverige
för en dag så skulle jag
införa allt detta.

1 2 3

otis
bjork
ÅLDER: 11 år.
SKOLA: Häger-

stenshamnens
skola.

INTRESSEN:

Fotboll, tv-spel,
musik och djur.

.

Mina 3 favoritappar:

YOUTUBE
För att det
finns väldigt
mycket att
kolla på, allt
från gulliga
katter till
spelvideos.

SNAPCHAT För
att man kan
sms:a med vänner, ringa och
ha ett filter på
ansiktet så att
man ser rolig ut
+ mycket mer.

BUMP En app
där man kan
shoppa begagnade märkeskläder/sneakers, perfekt
för dig som
gillar kläder!

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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Chokladkaks-trifle består av
kladdkaka delad i små bitar
och varvad med färskostblandning och bär. Så gott!
Du kan givetvis byta ut
hallonen mot andra bär
eller din favoritfrukt.

SUDOKU

KORSORD

KLADDKAKA
100 g smör
50 g mörk choklad
2 ägg
2 dl strösocker
½ dl kakao
1 msk vaniljsocker
2 dl vetemjöl
½ tsk salt

KLADDKAKA
PÅ NYTT SÄTT

ma bra
tips från
topp till tå

TILL SERVERING
3 dl vispgrädde
100 g Philadelphiaost
1 tsk vaniljpulver eller
vaniljsocker
200 g hallon

GÖR SÅ HÄR:

1. Värm ugnen till 175 grader och

LYCKOSLANTEN-
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VAD HETER LÅTEN som

Jon Henrik Fjällgren tävlade
med i Melodifestivalen 2015?

VILKET LAND kommer Jon

Henrik ursprungligen ifrån?

VAD HETER programledaren Josefin Johanssons bok
om drottningar?
I DET HÄR NUMRET

intervjuas systrarna Ebba
Lo och Alma, som gjorde
en låt om kroppsideal och pratade
om det i Lilla Aktuellt. I vilken kanal
sänds programmet?

VILKET ÅR KOM

knattereportrar i förnamn?

Mopedbilen är dyrast. En ny
mopedbil kostar vanligtvis mellan
150 000 och 180 000 kronor.
Så även om din morsas snygga
veteranbil är av ett känt märke, så

22

VAD KALLADES det när
kungens män förr i tiden
brände ner folkets byar om
de vägrade att betala skatt?
den första Spara &
Slösa-serien ut?

VAD HETER våra nya

SVAR FRÅN SIDAN 2:

7
8
9
10

I DET HÄR NUMRET av
tidningen citerar vi fotbollsspelaren Zlatan. I vilket lag
spelar han numera? Svaret finns
inte i tidningen, utan du måste leta
upp informationen på internet.

VILKET ÄR det
vanligaste katt
namnet?

De rätta
svaren hittar
du på sidan
24.

Receptet är hämtat från
boken Kladdkakor Deluxe
av Frida Skattberg
(Bonnier Fakta).

ips!
t
a
3 br

PSSST!
FOTO HELEN PE

3
QUIZ 4
5
1
2
6

PÅ SIDAN 8 kan du läsa
om Maria från Uganda.
Vad heter landets huvudstad? Svaret finns inte i tidningen,
utan du måste leta upp informationen på nätet eller i en kartbok.

smörj en kvadratisk form, cirka 20 x
20 cm. Smält smör och choklad i en
kastrull på låg värme. Ställ åt sidan.
2. Rör ihop ägg och strösocker i en
bunke. Rör ner kakao, vaniljsocker,
mjöl och salt.
3. Blanda ner smörblandningen och
rör ihop till en klumpfri smet. Häll
smeten i formen och grädda kakan
mitt i ugnen cirka 20 minuter.
4. Ta ut kakan och låt den svalna helt.
Skär den sedan i små bitar.
5. Häll grädde, Philadelphiaost och
vaniljpulver i en bunke. Vispa ihop till
ett fluff med en elvisp.
6. Varva kladdkaka, färskostblandning och hallon i
serveringsglas.

”

Jag tror inte det var någon som trodde eller tyckte
att jag skulle bli något. Jag var den enda som visste det.
Vem säger att alla andra vet allting? Det viktigaste är vad
Zlatan Ibrahimović berättar för
ni tycker och tror på.”
knattereportar i SvD om sin barndom.

HEJ VINTERN!

är den troligtvis billigare eftersom
den har köpts begagnad. Man kan
köpa en ”amerikanare” för runt
80 000–120 000 kronor, även om
priset varierar.

MER
M
U
N
j
N ÄSTAmer i ma
kom

e ee

e

Så här i sportlovs- och påsklovstider är det kul att gå på utflykt – till skridskobanan, skidbacken eller närmaste lekplats! Det här är smart att ha med i väskan:
EXTRA KLÄDER. Man blir ofta fuktig om
fötterna och kroppen och då kan man bli kall,
så ta med extra sockar och kläder.
MATSÄCK. Det är bra att ha med sig något
som ger snabb energi (som juice, kexchoklad
eller en energibar), men man ska inte bara

e e
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Orkar du inte göra
hela efterrätten?
Baka bara
kladdkakan!
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ha med sig godis. Tips: Utflyktsproffsen tar
med sig något som går att äta med vantarna
på. En tunnbrödrulle med god fyllning är
både matig och lätt att äta.

SITTUNDERLAG. Väger nästan ingenting
men är så skönt att sitta på under pauserna.
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RÄTT SVAR FRÅN SIDAN 22: 1. Jag är fri (Manne leam frijje). 2. Colombia. 3. Kampala. 4. Drottningsylt.
5. På Barnkanalen/SVT Play. 6. Alba och Iko. 7. LA Galaxy. 8. Brandskattning. 9. 1926. 10. Maja.

MANUS & ILLUSTRATION LENA FORSMAN

LYCKOSLANTENS ARTIKELNUMMER: SWW-31206

