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Ved: Linn isaksen Foto: Jo han na si ring

1 uke på  
100 kro ner

Er det mu lig å være blakk uten å sul te 
og kje de li vet av seg? Vi prøv de en  
eks trem va ri ant for å fin ne sva ret.

V
i tip per du har opp levd det, du også; Å 
ha alt for lite på kon to en alt for langt unna 
nes te løn ning el ler stu die låns ut be ta ling. til 
ti der blir rett og slett fris tel se ne fle re enn 
pen ge ne, og det å være blakk kan være 

både angst fram kal len de, frust re ren de og ikke 
minst inn ma ri kje de lig.  

Der for be stem te vi oss for å prø ve å snu på 
fli sa: Kun ne vi, med en god dose selv di sip lin 
og krea ti vi tet, kla re oss en hel uke på bare 100 
kro ner? Og da helst uten at alle mål ti der be sto 
av hav re gryn og at da ge ne gikk ut på å stir re i 
stue veg gen?  

De fles te har jo mer enn en hund re lapp å rut te 
med i uka, så bud sjet tet vi skul le leve på var rik tig 
nok eks tremt mi ni malt. Men hvis selv vi da kun ne 
kla re å spi se greit og ha det ål reit, vil le det i så fall 
be vi se at man kan kom me inn ma ri langt på lite.

 
Det te var for ut set nin ge ne: 
100-kronersprosjektet om fat tet kun lom me pen-
ger. Det te var ikke noe «Pet ter ute lig ger»-opp-
legg, så hus leie og øv ri ge reg nin ger for pe ri oden 
var be talt på for hånd. Vi kun ne bru ke av in gre di-
en ser vi had de i kjø le- og kjøk ken ska pet fra før, 
men fikk ikke hamst re inn mat va rer i for kant. 
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TesT pa ne leT
Det Nyes test grup pe be står av  
tre jen ter mel lom 26 og 30 år. til 
in spi ra sjon og un der hold ning skal 
de i ti den fram over ut ford re seg selv 
ved å tes te ting de er nys gjer ri ge på, 
men som de sy nes det er kleint og 
litt ukom for ta belt å gjø re.
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NAI LA DET NES TEN
Jeg var krea tiv og snyltete og føl te meg for før s te gang 
som et øko no misk ora kel – helt til jeg gikk på snør ra.

M
an dag mor gen våk ner jeg av en sms. Den er fra 
DNB, som vil vars le meg om at jeg bare har 263 
kro ner igjen på bruks kon to en. I et mil li se kund 
får jeg angst – før jeg kom mer på at jeg bare 
tren ger 100 kro ner for å kla re meg den ne uka. 

Hal le lu ja, for et sam men treff! Jeg hop per opp stemt ut 
av sen ga, og be stem mer meg for å gå på sa fa ri på mitt 
eget kjøk ken. Jeg tar meg sjel den bry et med å un der-
sø ke hva jeg har av mat hjem me før jeg går i bu tik ken, 
og har in gen over sikt over hva som skju ler seg lengst inn 
i skap og skuff er. Det tar meg et halvt mi nutt å fast slå 
det vik tig ste; Jeg kom mer til å over le ve! Jeg har hav re-
gryn, lin ser, tun fisk og hele tre pak ker med knek ke brød. 
Og helt in nerst i fry se ren, godt ka mu flert av et berg med 
saft po ser og Kro ne-is, fin ner jeg en plast boks med noe 
som lig ner på to mat sup pe, og pri ser meg lyk ke lig over 
at jeg ofte la ger giga por sjo ner og får res ter som jeg 
fry ser ned og se ne re glem mer. 

HJeM Me tre ning og Hav re grYns Ha va ri
Jeg tar med meg tun fisk bok sen og syk ler til jobb, og 
opp da ger jeg at jeg har en avo ka do lig gen de der. Jeg 
tren ger bare å kjø pe en to mat for å kun ne lage det jeg 
an ser som en ver dig lunsj, nem lig tun fisk sa lat.
Når kvel den kom mer og sup pa er for tært, lu rer jeg på 

hva jeg skal ta meg til. su get et ter sjo ko la de som jeg ikke 
har råd til er så pass sterkt at jeg er nødt til å ak ti vi se re 
meg. Jeg sø ker litt rundt på net tet og ser at you tube 
har mas se vis av gra tis vi deo er for hjem me tre ning. Og ti 
mi nut ter se ne re lig ger jeg og kjæ res ten min på stue-
gul vet og ut ø ver par-yoga som to rust ne ak ro ba ter.   

Før s te halv del av tirs da gen går stort sett med til å hate 
på hav re gryn. Jeg har ald ri likt det spe si elt godt, og er 
ikke vi de re be geist ret for ver ken grøt fro kos ten el ler 
lun sjen jeg mek ker med gra tis sup ple men ter fra kon to-
ret. Der har vi nem lig fri til gang til frukt kurv, kaff e (thank 
God) og melk, men selv med en opp skå ret ba nan og en 
mel ke skvett sma ker gry ne ne ir ri te ren de vondt. Gle den 
er der for stor når ty pen min be frir meg fra hav re hel ve tet 
ved å in vi te re meg på sa lat mid dag i par ken. et ter på drar 
vi til Kon tra skjæ ret for å se fot ball-eM (gra tis inn gang, 
ka-ching!), og som en gave fra oven står det to jen ter 
uten for og de ler ut smaks prø ver på pea nøt ter. Nøt te ne 
gjør meg imid ler tid også tørst, og ved hjelp av mye smisk 
og smil får jeg over talt bar be tje nin gen til å gi meg gra tis 
spring vann iste den for å sel ge meg en Ims dal. 

snYLtefest
Ons dag er hjem me kon tor, og jeg spi ser knek ke brød 
med le ver po stei som har gått ut på dato. Det fun ker. 

Linn isaksen (30)
Hva: Jour na list, bo satt i Oslo.

in sta: @linnisa

Mitt for HoLD tiL Pen ger: – er i 

over kant av slap pet. Jeg be ta ler all tid 

reg nin ge ne mine i tide, men drar el lers 

kor tet nær mest i blin de, og en der der for 

ofte opp med noen pa nis ke blak ke 

da ger i slut ten av må ne den. 
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(el ler, det fun ker helt til jeg blir dår lig da gen et ter, men 
det er en his to rie som ikke eg ner seg på trykk.) 

Jeg stik ker et ter hvert til bu tik ken og kjø per en brok-
ko li til 18 kro ner, som jeg dan de rer til en mid dags mos ved 
å til set te en smør klatt, vann og kryd der. Plut se lig tik ker 
det inn en mel ding fra en pe ri fer venn som lu rer på om 
jeg vil ha en gra tis bil lett til Over Oslo-fes ti va len sam me 
kveld. snakk om ti ming! På vei inn på fes ti va len lu rer jeg 
spent på hva jeg kan få for mine 79,50. Det vi ser seg å 
være in gen ver dens ting. Det at jeg ikke kan kjø pe noe 
gjør meg su gen på ab so lutt alt, og jeg mer ker at det blir 
van ske lig å være i en kose-seg set ting. Men red nin gen er 
nær: Ven ne ne mine, som nett opp har fått fe rie pen ger, 
kjø per run de på run de med øl, og jeg tror in gen re gist re-
rer at jeg ald ri tar sta fett pin nen. 

Da gen der på er jeg bak full og må ha cola! Jeg mø ter 
en venn på stam ste det mitt på Grü ner løk ka, og be stil ler 
0,33 cen ti li ter med bru ne, edle drå per, uten å ane at det 
skal svi når jeg får reg nin gen. Den lil le co la en kos ter 43 
kro ner. tid li ge re har jeg ald ri re gist rert pri sen – nå fø les 
det som ran på høy lys dag. 

goDe og fLaue gJer nin ger 
I hel gen skal de fles te jeg kjen ner på Pik nik i par ken-fes ti-
va len, og for å kun ne bli med har jeg meldt meg til å job be 
fri vil lig hele fre da gen mot gra tis inn gang de to på føl-
gen de da ge ne. Imens jeg står der og de ler ut pro gram, 
ko ker kaff e og tap per halv li te re til den sto re gull me dal-
jen, fø les imid ler tid det at jeg får gra tis lunsj og mid dag 
un der vak ten min som en vel så stor be løn ning. 

Når jeg uven tet får men sen lør dag mor gen, har jeg 
36,50 igjen av hund re lap pen. Jeg vet fak tisk ikke om det 
hol der til en pak ke med OB, lø per til bu tik ken og blir let ta 
når pri sen er 24 kr. Det er unek te lig ir ri te ren de å måt te 
bru ke en fjer de del av bud sjet tet på noe så kje de lig. Uten-
for Kiwi er det igjen smaks prø ver å få, den ne gan gen på 
at kins Fud ge Caramel-ba rer. Det te er ikke ak ku rat mitt 
fa vo ritt snacks, men når det er lør dag og man har 12,50 i 
lom ma, fø les det som å vin ne i lot to. 

Jeg til brin ger da gen i Frog ner par ken og på PiP-fes ti-
va len med vann i hån da og sola i an sik tet, og utpå kvel-
den drar jeg vi de re i burs dag til en ven nin ne. I og med at 
jeg ikke har råd til å kjø pe gave, pluk ker jeg mark bloms ter 
og slen ger på en in vi ta sjon til en hyt te tur på min reg ning. 
Det fø les ille at jeg ikke har med meg så mye som én øl til 
fes ten og at vert ska pet må for sy ne meg med drik ke hele 
kvel den. Jeg skam mer meg litt, og drar vi de re ut på en 
klubb der kjæ res ten min er DJ og får fri bar. 

rev ner i regn Buk se  
På spa re ukas sis te dag pø ser reg net ned, og jeg star ter 
mor ge nen med å se den nye se ri en «Boys», før jeg tar på 
meg regn tøy og drar til PiP. til tross for at jeg har gra tis 
inn gang, fø les kom bi na sjo nen av høl je regn og de 12 usle 
kro ne ne jeg har å rut te med eks tra stuss lig. 
Og det er tro lig der for jeg går full sten dig på try net og 
en der opp på luk sus re stau rant i regn buk se. For idet 
ven ne gjen gen min for la ter fes ti va len for å spi se, kla rer 
jeg nem lig ikke å mot stå fris tel sen til å bli med. tan ken 
er først at jeg bare skal hol de dem med sel skap og ta et 
glass vann – noe som kan skje vil le fun ket hvis vi had de 
dratt på Pep pes. Men mine ven ner, de vil på Bockbacka 
– en av Os los bes te re stau ran ter. Det å sit te der, i duf ten 
av de li ka tes ser, iført regn buk se og våt gen ser og med 
det som min ner mest om en høy stakk på ho det, er så 
pi nen de og for ned ren de at jeg ikke mak ter an net enn 
å be stil le meg mat og vin og spren ge bud sjet tet med 
587,50. Og selv om det fø les som et ne der lag å ryke på 
mål stre ken, er det så godt at jeg nes ten ikke ang rer.  

ePi Log
selv om det unek te lig er ut ford ren de, an be fa ler jeg alle å 
ha en bud sjett uke. Det tvin ger deg til å ten ke krea tivt og 
bli mer be visst på ditt eget pen ge bruk. 100-kronersuka 
sør get for at jeg for før s te gang i mitt liv ble or dent lig obs 
på hva ting kos ter, og nå kjø per jeg ikke len ger en smil-
sjo ko la de for 27 kro ner på Nar ve sen, når jeg vet at jeg 
kan gå i bu tik ken og få den for 15. 

Linns Bes te sPa re tiPs
• Gå el ler syk le når av stan den til la ter det. Det er ikke 

bare ri me lig, men også sunt, mil jø venn lig og dei lig. 

• Bruk tje nes ter som Finn og eBay. lag re søk på ting du 

øns ker deg og selg det du selv ikke bru ker. 

• sjekk pri sen før du hand ler. Nett si den enhver.no 

sam men lig ner ukent lig pri se ne i dag lig va re kje de ne.

• Kjøp fine ga ver når du kom mer over dem og har råd, 

og spar dem til plut se li ge fei rin ger og blak ke pe ri oder.  

• Jobb fri vil lig på fes ti val. Da har du mu lig he ten til å få 

med deg mas se bra kon ser ter helt gra tis. I til legg får du 

nye er fa rin ger og be kjent ska per, og in vi ta sjon til 

fri vil lig fest i et ter kant.

Jeg sPi ser knek ke Brød 
med Le Ver Po stei som 
har gått ut På dato.”
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S
tore de ler av opp veks ten min led jeg av «Flink 
pike-syn dro met». Jeg var en sånn unge som 
ryd det i pen na let, som vis ket ut løk ke skrif ten hvis 
den ikke ble pen nok og som lag de tel le kan ter på 
tru se ne mine. Jeg har med and re ord all tid vært en 

per son som li ker å ha kon troll, og som tar alle ut ford rin-
ger på strak arm. Det å leve én uke på 100 kro ner skul le 
ikke være noe unn tak. Flin ke pi ker fik ser alt! 

søn da gen i for vei en be stem mer jeg meg for å leg ge 
en slag plan, og skri ver ned fem smar te spa re tips. Jeg 
bru ker i un der kant av to mi nut ter på å ut for me dem, 
og er uro vek ken de for nøyd med mine egne råd. til og 
med luk sus fel len-Hall geir vil le blitt im po nert. Jeg er 
ved godt mot og ho det fyl les av idea lis tis ke tan ker: 
«sies det ikke at det bes te i li vet er gra tis? at lyk ke ikke 
kan kjø pes for pen ger?» Det blir spen nen de å leve 
nøk ternt, og jeg får mas se god sam vit tig het på kjø pet. 
Jeg har hatt shoppestopp tid li ge re, så det blir ikke noe 
pro blem. Jeg har tross alt bodd i Ugan da i halv an net år, 
og da kjøp te jeg ikke så mye som en sko. Jeg kjøp te ikke 
ha rems buk ser en gang, til tross for at det te er hvit-per-
son-i-af ri ka-uni for men. Jeg skal være flink og be nyt te 

meg av gra tis til bud – ja, kan skje til og med bli så in spi-
rert at jeg drar på et av de gra tis mind ful ness-kur se ne 
jeg har sett så alt for man ge pla ka ter mase om. Flink 
pike goes hip pie, lik som. Det te kun ne jo nes ten vært en 
ro man tisk ko me die.

Den po si ti ve inn stil lin gen min for svin ner brått idet 
jeg kom mer på at jeg er et mat vrak. Blant an net har jeg 
lagt meg for vane å spi se ute alt for ofte. Hvor dan skal 
jeg kla re å få i meg ål reit mat i en hel uke for bare 100 
kro ner? Det te oser i-lands pro ble mer, men jeg be stem-
mer meg uan sett for å in ves te re alle pen ge ne i nett-
opp mat. Jeg saum fa rer mat blog ger og ser at kjøtt- og 
grønn saks sup pe er tin gen. Kan skje det å leve på sup pe 
hele uka dess uten er en gyl len an led ning til å gi krop-
pen en pau se fra alt det jeg van lig vis dyt ter i meg? 
Jeg har lest nok blog ger til å over ta le meg selv om at 
sup pe kjø ret er godt for både kropp og sjel, og ten ker 
at det blir en slags hus manns kost-ut ga ve av detoxing. 

 
fLasHBaCket soM snur aLt PÅ Ho Det
et ter at jeg har vært i bu tik ken, tar jeg stolt ut va re ne fra 
hand le po sen: fers ke grønn sa ker, bil lig kjøtt, og jag gu 

SIP PE TE SUP PE UKE
Jeg skul le være ver dens flin kes te som fik set 100-kronersuka på 

egen hånd, men end te med å kry pe til kor set – aka mam ma. 

so fie frøY saa (27)
Hva: læ rer stu dent og ko mi ker,  

bo satt i Oslo. 

in sta: @sofsen

Mitt for HoLD tiL Pen ger: – Har 

all tid likt å tro at jeg har et for nuf tig 

for hold til pen ger, men tak ket være 

den ne ut ford rin gen ble il lu sjo nen min 

bru talt re vet i styk ker.   
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had de jeg ikke råd til flat brød også. I ska pet står al le re de 
kryd der og bul jong, og jeg kjø rer på. Imens sup pa put rer 
i gry ta, er jeg sykt for nøyd og til la ter jeg meg et ald ri 
så lite sei ers rop. (al le re de her bur de jeg ha stop pet opp 
et øye blikk og tatt en vur de ring hva gjel der livs kva li tet, 
men nei …) Og idet den før s te sup pe skå la for tæ res, lu rer 
jeg på hvor for jeg ikke la ger det te of te re. sup pe, fol kens! 
sup pe er jo sær de les un der vur dert. 

eu fo ri en skal vise seg å bli kort va rig, for al le re de 
nes te dag be gyn ner pro ble me ne å opp stå. Da blir jeg 
på mint at de jeg bod de i kol lek tiv med i 2010 lev de 
på nett opp sup pe i en hel uke, og at sup pe luk ta gjor-
de samt li ge i kol lek ti ve kval me al le re de den før s te 
da gen. Flashbacket gir meg frys nin ger. Jeg hus ker 
at jeg lo av dem den gan gen de satt der og brakk seg 
av sup pa, og at jeg de mon stra tivt spis te bur ger for an 
dem. Kar ma is a bitch, som man sier. Nå får jeg alt så 
straff en for å ha opp ført meg som en dritt un ge i 2010.  
Jeg mins ker sta dig ned på sup pa og spi ser til gjen gjeld 
mer og mer flat brød med smør. Det har gått tre da ger og 
jeg ha ter mitt eget mat valg. Jeg sat set alt på sup pe, og 
nå har jeg in gen pen ger igjen. 

Jeg for ban ner meg over hele pro sjek tet og prø ver å 
fin ne noen å skyl de på, før jeg inn ser at det an ta ge lig er 
jeg som har dri ti meg ut og vært alt for lite krea tiv. skal 
jeg vir ke lig sit te å sip pe oppi sup pa? Nei, her er det bare 
å ta seg sam men. 
 
ikke sÅ fLink Li ke veL 
som flink pike har jeg fått føl gen de råd utal li ge gan ger: 
«Gi litt mer faen». Det te er jo blogg råd num mer én, 
men nå er det vel en gang sånn at det te man tra et 
fav ner gan ske bredt. Jeg vet ikke om det be tyr å gå 
cra zy bananas og drik ke vin midt i uka, el ler om det er 
å drop pe de tel le kan te ne på tru se ne. Men det in ne bæ-
rer i alle fall at man skal let te på egne krav. Det smer-
ter meg å inn røm me det, men det er alt så her – midt i 
sup pe hel ve tet – at jeg til la ter meg selv å gå fem på.  
Jeg lu rer hjer nen min til å tro at nå, nå er ti den inne for at 
jeg skal gi litt beng. Det må jo være løs nin gen på det te 
sto re pro ble met. Kan skje jeg bare skal være helt gæ ren 
og in vi te re meg selv på mid dag hos en venn? Det er jo 
gan ske mo dig og for fris ken de? en dame som vet hva 
hun vil og går for det, hæ? Når jeg ten ker meg om var det 
jo jeg som in vi ter te bes te kom pi sen min på mid dag sist, 
så er det ikke da hans tur til å gjen gjel de tje nes ten? Jeg 
gra ver len ger inn i hjer nen, og når jeg vir ke lig ten ker meg 
godt om, har jeg fak tisk ikke vært så dritt un ge at jeg har 
brukt den «be om pen ger»-funk sjo nen til Vipps ennå. 
alt så, funk sjo nen er jo der for en grunn. stem mer det 
ikke at Chris tine i B-klas sen ald ri be tal te for den bol le po-
sen på ung doms sko len? at jeg la ut for den pak ka med 
do rul ler for mam ma den gan gen? 

På den fem te sup pe da gen sprek ker jeg og drar hjem 
til mam ma. Det slår meg sam ti dig at de enes te gra tis til-
bu de ne jeg har be nyt tet meg av den ne uka er By syk kel 
og Os los par ker. sum ma summarum fø ler jeg meg ikke 
ak ku rat som noen kjem pe flink pike, så jeg kom pen se rer 
med å spi se kal de sup pe res ter hele nes te dag. 

Men på en an nen side: rol len som flink pike har vel et 
sling rings monn? Det fin nes jo all tid en ut vei – selv om 
den er ut spe ku lert. 

soFies Bes te sPa re tiPs
• lag bud sjett (men med sling rings monn).  

• Bruk «Mor som spa ring»-funk sjo nen, slik at du spa rer 

uten at det kre ver noen inn sats.    

• Dra på stor han del iste den for å gjø re spo ra dis ke kjøp.  

• lag mat pak ke.  

• Og husk: Vipps-funk sjo nen «Be om pen ger» er der for en 

grunn.

den Po si ti Ve inn stiL Lin gen 
min For sVin ner Brått idet 

Jeg kom mer På at Jeg er  
et mat Vrak. 

”
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E
t ter åtte år som stu dent, an ser jeg meg selv 
nær mest som eks pert på å kla re meg på en slikk og 
in gen ting. I pe ri oder har jeg levd på knek ke brød 
med bil lig pes to for å ha råd til øl i hel ge ne, og jeg 
er dess uten flink til å spa re pen ger slik at jeg kan slå 

til der som noen spon tant vil boo ke en sy den tur, fa vo ritt-
ban det mitt spil ler i byen el ler jeg kom mer over drøm-
me jak ka. Det å skul le leve én uke på 100 kro ner, fø les 
der for som pea ce of cake. 

al le re de man dag mor gen inn ser jeg at har vært litt vel 
kjepp høy. Jeg våk ner med et enormt sug. et ter suk ker, 
shop ping og slø se ri. Jeg har lyst på alt, bare for di jeg ikke 
har råd. Jeg tar meg i å ang re på at jeg ikke juk set og på 
for hånd fyl te opp kjø le ska pet med cola, ost og røm me. 

I for bin del se med stu di e ne drar jeg på et gra tis-se-
mi nar med No rad, og grab ber til meg så mye jeg kan 
av ser ve rin gen. se ne re har jeg av talt å spi se mid dag 
med en ven nin ne, og selv om vi beg ge drøm mer om 
man dags taco, får jeg hen ne med på en et bud sjett-mål-
tid. Vi saum fa rer kjøk ken ska pe ne våre, og fin ner ut at vi 
bare mang ler tre in gre di en ser for å lage lin se sup pe. Vi 
må bare ut med 8 kro ner hver for gul røt ter, sja lott løk og 
hak ke de to ma ter, og i kom bi na sjon med vann, chi li, hvit-

løk og røde lin ser, får vi sup pe i sto re meng der – som til 
og med sma ker godt. Jeg er fem kro ner i pluss, og fø ler 
meg igjen som rene bud sjett-bos sen. 

Lure Løs nin ger
tan ke smi en Ci vi ta in vi te rer på tirs dag til fro kost buff é og 
po li tisk de batt, og jeg både tyg ger og lyt ter en ga sjert. I 
sek ken har jeg sup pe res ter fra gårs da gen, som se ne re 
hol der til både lunsj og mid dag på Blin dern.

Ons dag mor gen spør ty pen min om jeg vil bli med å 
jog ge til Fry sja for å bade, før vi stik ker på sko len. Han 
er mye mer spor ty enn meg, men i og med at jeg fak tisk 
ikke har råd til å gjø re så mye an net, blir jeg med. Jeg 
els ker dess uten å bade, og me ner av gjort at det er den 
bes te gra tis ak ti vi te ten man kan gjø re om som me ren. 

en av mine stør ste ut ford rin ger med å leve på bare en 
hund rings, er svart og he ter kaff e. Jeg er så av hen gig av 
kaff e at jeg får ho de pi ne bare av tan ken på å skul le kla re 
meg uten. et av mine fas te gjø re mål er der for å gå på 
kafé med ven ner, og fore spørs le ne kom mer na tur lig nok 
den ne uka også. et ter ei litta tur i ten ke bok sen, fin ner 
jeg to mu li ge løs nin ger: 1) Å si rett ut til de som spør at 
jeg er blakk, men at de gjer ne får span de re en kaff e på 

SøTTEN SUrE
Jeg gikk frykt løs inn i spa re uka, men had de un der vur dert hvor 

av hen gig jeg er av na chos og dyre cher ry to ma ter. 

Mar ti ne koP staD fLo eng (26)
Hva: stu dent, bo satt i Oslo.

in sta: @martinefloeng

Mitt for HoLD tiL Pen ger: – Jeg spa rer 

hver må ned og be ta ler all tid reg nin ge ne mine 

i tide, men for øv rig har jeg et litt løs slup pet 

for hold til pen ger. Jeg sy nes det er vik tig å 

unne seg ting, så det jeg har til overs bru ker 

jeg på det jeg vil. Jeg vel ger dess uten all tid 

kva li tet fram for kvan ti tet, både når det gjel-

der mat og klær. 
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meg. 2) Å ta med kaff e på ter mos hjem me fra og drik-
ke den i en park. Jeg får gjen nom slag for beg ge de ler, 
og på ons da gen tar jeg meg råd til å kjø pe en is kaff e på 
til bud til bare 10 kro ner på Jo ker, som jeg drik ker med 
en ven nin ne på sko len. 

Ons dag et ter mid dag drar jeg på jobb. Jeg plei er 
van lig vis å stå over den hel ler så smak lø se mid da gen 
vi får ser vert der, men den ne kvel den for sy ner jeg meg 
raust og er sykt takk nem lig for at jeg kan spi se gra tis 
sam ti dig som jeg tje ner pen ger. 

fYL La Har skYL Da 
Det er tors dag, og selv om jeg har hele 82 kro ner igjen av 
bud sjet tet, ak ter jeg ikke å bli høy på pæra, og in vi te rer 
like gjer ne meg selv på mid dag til en ven nin ne. Vi har et 
så pass åpent for hold at vi sier det rett ut når vi er blak ke, 
og da er det hver sin tur å ba cke hver and re.  

Jeg ny ter på span dert mid dag og vin, før vi drar til 
Munch-mu se et. Jeg føl ger mu se et på Face book, og er 
også hyp pig inn om ufoguide.no som har en over sikt 
over alle ut stil lin ger i Oslo, og nå har jeg fått med meg at 
ma ga si net Hy MeN og Munch-mu se et in vi te rer til gra tis-
ut stil ling og fest. Museet byr i til legg på et vel komst-
glass med bob ler, og bud sjett li vet fø les fett! Dess ver re 
for svin ner både selv di sip li nen og for nuf ten i takt med at 
pro mil len sti ger, og snart an ser jeg det som helt in na for å 
bru ke 50 kro ner på mu se ets spe si al de sig ne de øl. 

Fre dag våk ner jeg med angst over å ha brukt opp 
hal ve bud sjet tet på én pils, og an ta ge lig er det skam-
men som gjør at jeg også fø ler meg litt fyl le syk. Men det 
er det bare å for tren ge, et ter som jeg skal job be som 
fri vil lig på Pik nik i par ken-fes ti va len i 12 ti mer. Det er en 
god deal, som fø rer til at jeg kan nyte fes ti val li vet helt 
kost nads fritt res ten av hel gen, men bare noen ti mer ut 
i ar beids da gen blir jeg sta dig mer des pe rat et ter noe å 
spi se. Jeg får en fri vil lig-lunsj, men det stil ler ikke su get 
et ter noe godt. Vann sma ker tamt i mun nen, og hvor enn 
jeg ser slur per folk i seg is, øl og na chos. så idet jeg står 
vakt ved ho ved sce nen og stir rer tomt ut i luf ta, imens 
tex mex-luk ten tren ger seg opp i ne se bo re ne, sprek ker 
jeg. Jeg kla rer rett og slett ikke å mot stå fris tel sen, og 
nær mest spur ter til taco-truc ken, be stil ler na chos og 
be ta ler før jeg skal rek ke å ang re. Det sma ker så godt 
at jeg blir helt eu fo risk! et ter sma ken er der imot bit ter, 
si den jeg nå har over skre det bud sjet tet med 17 kro ner. 

kon kur re rer MeD kiDs’a
På vei til fes ti va len da gen et ter, mø ter jeg på et rosa 
lyk ke treff: en Foodora-syk list tril ler bort til meg og spør 
om jeg vil ha et ga ve kort på 100,- kro ner. alt så, hva er 
odd sen? Jeg blir så glad at jeg gir han en klem!

Det fø les be fri en de å kun ne val se gra tis inne på PiP, 
men det tar ikke lang tid før øl tørs ten mel der seg. sola 
skin ner, og rundt meg skå ler alle i pils, så jeg bret ter 
opp er me ne og be gyn ner å sam le tom me plast glass. 
Det fø les unek te lig litt kleint å kon kur re re med bar na på 
fes ti va len om å pluk ke flest, men det tar hel dig vis ikke 
man ge mi nut ter før jeg har sam let nok pant til å kun ne 
kjø pe meg både øl og en mat bit. 

På spa re ukas sis te dag be gyn ner jeg for al vor å leng-
te et ter det søte liv. Jeg li ker ikke å inn røm me det, men 
jeg er ty pen som bru ker sis te rest av sti pen det på rå dy re 
cher ry to ma ter, og jeg els ker å in vi te re ven ner på mid dag 

og ta et glass vin midt i uka. Hel dig vis får jeg ikke mu lig-
he ten til å la meg fris te til å over skri de bud sjet tet yt ter-
li ge re, for hele da gen til brin ges i bes te mo ren min sitt 
90-års lag, hvor jeg skjem mes bort med ube gren set 
til gang til mat og drik ke. 

I kjøl van net av spa re uka er jeg over ras ket over hvor 
mye det fin nes å gjø re i en by som Oslo selv om man er 
på stramt bud sjett. Gjør man litt re search, fin ner man 
gra tis ar ran ge men ter nes ten hver enes te dag. sam ti-
dig var det på fal len de van ske lig å ikke bru ke pen ger når 
jeg hele ti den tenk te på at jeg ikke fikk gjø re det. Det var 
selv føl ge lig også flaut og ir ri te ren de å syn de med usle 17 
kro ner. Men om ikke an net, fikk jeg i alle fall be kref tet en 
gang for alle hvor svak jeg er for na chos da gen der på.

martines Bes te sPa re tiPs
• spar pen ger gjen nom auto trekk den da gen du får lønn 

el ler sti pend. 

* av tal med de nær mes te ven ne ne dine at dere in vi te rer 

hver and re på mid dag når dere får lønn. I og med at man 

gjer ne får pen ger på uli ke da to er, er det digg for alle.  

* Følg med på visitnorway.no og and re lo ka le gui der 

til hva som skjer. Det ar ran ge res over ras ken de man ge 

kul tur til bud med fri en tré.  

* ar ran ger lop pe mar ked og ha byt te kvel der med ven ner. 

* ak ti vi ser deg selv om du er blakk. tar du deg en tur i 

mar ka kan du pluk ke en sopp mid dag og fin ne blå bær til 

yog hur ten din helt gra tis. Dess uten er det uten for døra 

at du kan skje er så hel dig å få gra tis ku pon ger el ler en 

på span dert kaff e. 

Jeg har Lyst På aLt, 
Bare For di Jeg ikke 

har råd.”


