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Film, musik
och böcker:

20

FRAMGÅNG

recensioner
och tips

som kändis?
Testa dig själv!
Stil på

SKRAPAN
De vill ha

SKEJTHALL
i Uppsala

Mer makt
åt eleverna

Sara Elfvik vill ge tillbaka
elevråden till eleverna

FÖRETAGSAMT
UF-året i full gång
i stan skejthall

på gång? musik

till timo,

FRÅN JULTIDNINGAR TILL
SOMMARLAND
Bert Karlssons
företagsamhetstips

till guns’n’roses film sevärda vampyrer i twilight demo allmänheten

Företagsamt

redaktion

AILA ”LUCIA”
STEFANSDOTTERFRANCK

JOHANNA

CARL

EMMA

”NISSEN”

”JESUS”

FAGERSTRÖM

NILSSON

KIMBERLY

LINNÉA

”TÄRNAN”

”NISSEN”

”TÄRNAN”

LUNDELL

ÅKERSTRÖM

ERNOFSSON

Du kanske tänker på företag. Vinst och förlust,
börsen, skatter, anställda. Och visst, det är en
sida av företagsamheten – om man väljer att
ta till vara sin företagsamhet på det viset. Men
det finns andra sorters företagsamhet, som inte
nödvändigtvis siktar på att tjäna pengar.
Ta Uppsala actionsportförening, som vi pratar
med på sidan 10: människor som kämpar för
en skejthall i Uppsala, och har kommit en bit på
väg. Det är företagsamt.
Eller ta Sara Elfvik (sid 13), som jobbar för
att elevråd och skolföreningar ska få större
betydelse. Det är företagsamt.

MÅRTEN

OLOF

REBECCA

”GRANEN”

”JULGRISEN”

”KLAPPEN”

MARKNE

HENRIËT

LINDNER

SARA

Numrets stora reportage handlar i och för sig
om företagande: vi gör nedslag hos unga
entreprenörer på gymnasieskolorna i Uppsala
så här i början av deras år med UF-företag och
kollar vad de som ligger bakom UF tycker och
tänker (sidorna 18-22).

TINA

”RUDOLF”

”TÄRNAN”

LINDGREN

VARIS

THERESE

”GOSSEN”
GUSTAFSSON

Redaktionen
PS Du har ju också chansen att
vara företagsam de närmaste
tre veckorna. Följ bara Words
julkalender och få poäng hos
tomten (mittenuppslaget).

DESSUTOM MEDVERKAR I DETTA NUMMER

Anna Dormer Volgsten, Linn Bengtsson,
Rosemarie Allaert, Mattias Birgegård, Sára
Morell, Sophie Karlsson, Virve Ivarsson

Vill du vara med?
Word görs av gymnasieungdomar från Uppsala. Om du vill vara
med och göra magasinet som hälften av Uppsalas gymnasieelever
läser, hör av dig med ett mejl till chefredaktör Mårten på
red@word-uppsala.se, eller via www.word-uppsala.se.
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Nästa WORD kommer
i februari 2009
Vad vill du läsa om i Word? Vi vill veta!
Vill du skicka in en text eller en bild?
Gör det på www.word-uppsala.se,
eller mejla. Adressen är som vanligt
red@word-uppsala.se.

innehåll

Bert Karlsson ger råd

30

Word #15
Företagsamhetsnumret
Foto: Emma Nilsson

”

Ta inspiration från andra
kulturer. Hitta idéer. Var vaken,
allt har inte blivit uppfunnet än.
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Får du

Film, musik
och böcker:

20

FRAMGÅNG

recensioner
och tips

som kändis?
Testa dig själv!
Stil på

SKRAPAN
De vill ha

SKEJTHALL
i Uppsala

Mer makt
åt eleverna

Sara Elfvik vill ge tillbaka
elevråden till eleverna

FÖRETAGSAMT
UF-året i full gång
i stan skejthall

FRÅN JULTIDNINGAR TILL
SOMMARLAND

Bert Karlssons
företagsamhetstips

på gång? musik full pott till timo, XXX till guns’n’roses film betyg på biofilmer demo allmänheten

Mode på
Lundellska
Fyra elever på Lundellska
om sina kläder. Plus en mössdesignande fordonselev från Boland.

6

De vill ha skejthall

UF-företag på gång

10

En fjärdedel av de elever
som driver ett UF-företag
på gymnasiet startar senare ett
riktigt företag. Möt Ledlux och
ytterligare sex av årets över 200
UF-företag i Uppsala län.

18

5 Hör upp!
6 Mode
8 Testa dig
10 I stan
11 Mohamads soffa
Initiativ måste löna sig.

Modemålet: en egen stil.

Är du Settman eller Blondinbella?

De kämpar för en skatehall.

Om initiativförmåga i skolan.

Kontakt
red@word-uppsala.se
Barnombudsmannen i Uppsala
Kungsgatan 47a, 753 21 Uppsala
018-69 44 99
Hemsida
www.word-uppsala.se
Ansvarig utgivare
Ida B Lindman
ida.lindman@dinbarnombudsman.nu

Två tusen skejtare vill ha en hall
i Uppsala. Word har träffat tre
medlemmar i föreningen
Uppsala Actionsport.

Goda gärningar
Gör en god gärning mot dina
medmänniskor och mot miljön.
Eller varför inte en om
dagen fram till jul?

16

12 Person
15 Byråkraten
16 Julkalender
23 Böcker
24 Film
Sara Elfvik.

Jennie ger pengar till unga.

Din guide genom december.

Diktvärldar att utforska.

Nytt på bio, bra på dvd.

Chefredaktör, layout
Mårten Markne
red@word-uppsala.se
Annonser, projektledning
Martin Price
martin.price@dinbarnombudsman.nu
018-69 44 99
Tryck
Wikströms, Uppsala

ISSN
1654-0808

26 Musik
28 Demo
29 Korsord
30 Kändisen
31 Tecknat

Beyoncé, G’n’R, Timo med fler.

Allmänheten.

Lodrätt 9: denna tidning.

Bert Karlsson.

Sophies recept för framgång.

Word görs av unga för unga. Word är en kanal mellan ungdomar och de som bestämmer i Uppsala och ska nå så många unga
som möjligt i Uppsala. Word ges ut av Barnombudsmannen i
Uppsala, en ideell förening. Vi får stöd från Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala. Word delas ut på gymnasieskolorna
samt finns på bibliotek, kaféer och
andra platser där målgruppen vistas.
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www.motesplatsen.net

Mötesplatsen
Träffa de som bestämmer.
• busspriser
• skatehall
• skolan
• city
• din fråga

Vårens möten!
Tisdagar, 17.30.
Gratis mat/fika.
På Grand.
• 10 februari
• 10 mars
• 28 april

hör upp!
När man tar
initiativ finns
det aldrig några
garantier, utan det är
att chansa som gäller.

”

Virve Ivarsson
virve@word-uppsala.se

UPPMUNTRA MIG

O

KEJ, JAG ERKÄNNER.

Det är jag som är den där jobbiga typen som
inte kan låta bli att invända och ta upp nya grejer på klassråden, det är jag som tar första steget i relationer (fast jag är
tjej!) och det är jag som ringer dig mitt i natten och undrar om
du inte vill följa med på promenad/picnic eller bio.
Och det är inte för att jag tycker att det är så där galet kul
att alltid vara den drivande kraften, utan sanningen är nog
snarare att jag har svårt att låta bli. Jag är av en rastlös kaliber
som inte riktigt står ut med statiska lägen när tiden bara går
fast jag vet vad jag vill och vart jag vill komma.
Så därför räcker jag upp handen, kommer lite närmare och
ringer på ologiska tider med impulsiva förslag. Men nu ska
gudarna veta att även jag börjat tröttna.

FÖR DET ÄR någonting med att ta initiativ som gör en sårbar.
Kommer man med förslag riskerar man alltid att de förkastas
och desto mer man lägger manken till och gör det där lilla
extra för någon/någonting, desto hårdare och längre faller
man om man möts av negationer. När man tar initiativ finns
det nämligen aldrig några garantier, utan det är att chansa och
hoppas på det bästa som gäller, vilket många gånger kan vara
både fruktlöst och otacksamt. Exemplen är många: man försöker förklara hur mycket man älskade en text någon skrivit

och får höra att man pratat på för länge, man försöker efter
bästa förmåga lära sig att spela gitarr men får höra att man är
långsam och gör fel, man säger till kompisen en extra gång att
det vore verkligen jättekul om du kom och får höra att man
är tjatig. Och ja, till slut tröttnar man och ger upp om det fortsätter i samma stil. För hur goda avsikter man än har så orkar
ingen upprätthålla ett initiativrikt liv i längden utan det lilla
men ändå ack så betydelsefulla ordet uppmuntran.
jag vet just hur jobbiga de där hurtbullarna
kan vara att lyssna på så vet jag också hur otroligt svårt det
kan vara att ta det där allra första steget. Att överhuvudtaget
våga öppna munnen och säga att jag har en idé, eller jag har
någonting som jag vill göra men som jag inte alls kan. Att våga
försöka fast man inte vet hur det kommer gå, det krävs en del
för att komma dit och i dag är det många som stannar i tanken
eftersom de möter sådant motstånd.
Som tjej kan jag ofta känna att det inte ens är tänkt att jag
ska ta initiativ, ingen förväntar sig det riktigt och därför ses det
ofta som udda om man nu skulle våga bryta trenden, och det
där tror jag att många känner av, att om man inte brukar ta
initiativ så kan det vara väldigt svårt att börja, och de som är
vana kan även de lätt börja tröttna när bemötandet är negativt
eller – ännu värre – likgiltigt.
Och jag menar nu inte att du ska hoppa på alla förslag som
initiativrika människor ger dig bara för att, men kanske tänka
på att hur jobbigt det än är att till exempel bli stoppad av
den där engagerade aktivisten på stan så är det nog ännu lite
jobbigare att vara den där engagerade aktivisten som timme
efter timme står och ler hoppfullt åt förbipasserande stressade
människor.
Men jag tror att det där skulle kunna förändras, om folk
bara visste att se sammanhangen bakom engagemang och
uppmuntran – och nu menar jag inte daltande babyspråk för
sakens egen skull om att ”oj vad du är duktig!” utan jag menar
skillnaden i när någon faktiskt ser och uppmärksammar någon
som gjort något utöver det vanliga och säger att ”fan, vad bra
gjort”, ärligt och icke-daltande.Om fler gjorde så tror jag att
många snart skulle älska att ta initiativ i stället för att undvika
dem. Men som det är nu är risken att du vaknar en natt och
märker att mobilen inte längre ringer och undrar om du vill gå
på bio, och frågan är om du inte då kommer ligga där – utan
att kunna somna om – och sakna det lite granna? •

FÖR SAMTIDIGT SOM
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mode
SAMUEL HALLMAN
SPEIP ÅR 1
Vad blir du inspirerad av?

– Jag blir inspirerad av udda saker, film, människor på stan och typ mammas garderob!
Har du någon stilikon?

– Nej, jag har ingen speciell som jag ser upp till gällande mode. Jag
tycker om att mixa lite från varje.
Hur skulle du beskriva din stil och hur tror du att andra skulle
beskriva den?

– Jag tror att både jag och mina vänner skulle beskriva den som mixad,
cool och lite flummig!
Vad har du på dig?

– Skorna är lånade, byxorna är Quicksilver och kommer från OnBoard,
kavajen är köpt för balen och är från MQ och min scarf är från Skank.

STIL: LUNDE

”

Jag kopierar aldrig någons
stil utan kombinerar om
och gör det till mitt egna!

Text Carl Fagerström
Foto Emma Nilsson

Inspireras av Bam Margera
Design

– Jag har länge inspirerats av Bam Margera. Han är rolig och
framför allt så gör han
sjuka saker som ingen
annan har gjort innan.
Så försöker jag också
tänka, att inte göra
som alla andra gör.

Ålder: 19 år
Bor: Vänge/Eriksberg
Gör: Studerar på fordonslinjen
på Boland, säljer mössor
under märket Screlf.

Varför sysslar du
med det här?

Adam Forsberg

– Många tror att jag
gör det för pengarna,
men så mycket pengar
tjänar jag inte än så
länge. Jag gör det för
att det är roligt och för
att jag gillar att vara
kreativ!

Varifrån kom idén till Screlf?

– Kompisar till mig gjorde egna
tröjor och jag funderade länge
på att testa något liknande.
För tre år sedan när jag och
en kompis satt och fikade
bestämde vi oss för att starta
ett eget märke, och loggan var
klar redan samma kväll. Jag vet
inte varför det blev just mössor vi
satsade på, och numera kör jag
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själv för min kompis har inte tid.

Hur vill du att man
ska uppfatta Screlf?

Har du någon inspirationskälla?

– Som ett märke som är lite
”status” att bära. Jag har fått bra

publicitet genom samarbeten
med duktiga skidåkare. Till exempel så sponsrar jag dem med
mössor och till en kille gjorde
jag en specialdesignad variant
med hans namn på.
Har du planer på att utveckla märket?

– Jag vill så småningom sälja andra skidkläder också, hela kollektioner. Dessutom vore det häftigt
om ens saker kunde finnas till
försäljning i flera länder.
Hur får man tag i en av dina
mössor?

– Jag åker mycket skidor och
säljer via kontakter, på turnéer
och olika event. En hemsida
kommer komma, men än så
länge är det genom mig man
kan köpa dem.
text Johanna Lundell
foto Linnéa Ernofsson

mode
YASMINE FRÖBOM
NATUR MEDICIN ÅR 3
Varifrån blir du inspirerad?

– Jag hittar inspiration från till exempel modebloggar och sedan försöker jag titta efter liknande plagg
antingen på rea, second hand eller fullpris, men jag
kopierar aldrig någons stil utan kombinerar om och
gör det till mitt egna!
Hur skulle du beskriva din stil och hur tror du
att andra skulle beskriva den?

– Jag tycker att jag har en väldigt blandad stil, allt
ifrån lite uppklätt till lite mer chill som en kofta. Andra skulle nog förklara mig som egen och trendig.
Vad har du på dig?

– Skorna är från Skopunkten, kjolen är från GinaTricot, tröjan från H&M och väskan är ärvd från
mamma och örhängena från mormor.

ELLSKA
MARCUS LANTZ, SPEIP ÅR 2
Vad har du på dig? Mina skor är från Puma, byxorna från
Diesel, linne från D&G, jacka FillipaK, halsduk Lloyed Scott
och klockan Marc Eckö. Kläderna jag har på mig är från olika
städer som Uppsala, Stockholm och New York.

JULIA REUSSER
NATUR MEDICIN ÅR 2
Hittar du mycket på rea?

Jag älskar rea! Jag kollar ofta där
men jag köper också tyger och
syr mina egna kläder. Den är stor
hobby jag har att sy eget, sy om
och även att göra smycken.
Vad har du på dig?

Skorna är från Visko i Kinna,
strumpbyxorna från Konsum, kjolen
är från JC, och kavajen är från
second hand på Vaksala torg.

Johanna Lundell
johanna@word-uppsala.se

Identitetsjakten

E

N EGEN IDENTITET, att vara
”någon”. Framför allt:
att vara speciell – eller
åtminstone en av de speciella,
för man får ju inte vara för
speciell. Det här är viktiga
saker för många unga tjejer
och killar, och jo, det är viktigt för mig också.
De kläder man bär är ett
sätt att visa vem man är.
För ett par år sedan var det
mycket fokus på trender, hur
man skulle och inte skulle se
ut. Men så smått ändrades
det, och något som kallades
”egen, individuell, stil” blev
det som alla strävade efter.
När man frågade någon
expert vad som var inne fick
man svaret: ”Man ska klä
sig efter sin egen personlighet
och allt är tillåtet”.
Det var ju fint. Men någonstans på vägen, när den ”personliga stilen” blev definierbar, började folk kopiera den.
Och vips, så behövde man
inte tänka så mycket igen.
DE FLESTA ANSER att de inte
följer några trender, utan
bara köper sådant som de
tycker är snyggt. Men är
det sanningen? Skulle inte
tro det. Undermedvetet eller
inte så blir vi alla påverkade.
Men tidigare var det en stil
man skulle haka på, nu är
det snarare vissa plagg som
hypas. Modebloggarna visar
”senaste köp” och läsarna
tänker ”Fasen, det där skulle
jag också ha.”
Den öppnare synen på vad
som är tillåtet att klä sig i ger
utrymme åt mer kreativitet,
personlighet och fantasi. Men
den gör oss inte desto mindre
till ängsliga offer för rådande
trender. •
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Vilken känd
får du?
Text Emma Nilsson
Illustration Johanna Lundell

Se hur långsiktig och framgångsrik din karriär blir om
du satsar på att bli känd.
1. BESKRIV DIG SJÄLV
MED ETT ORD?
Bekväm. (D)
Kreativ. (A)
Målmedveten. (B)
Lugn. (C)

2.VAR ÄRLIG,VILKEN
VÄG MOT FRAMGÅNG
OCH BERÖMMELSE
SKULLE DU VÄLJA?
Sängvägen. (D)
Talangjaktsvägen. (C)
Den långa vägen. (A)
Genvägen. (B)

3. MOTIVERA VARFÖR!
Jag har inget val. (C)
Det är skönast. (D)
Det lönar sig att kämpa. (A)
Jag är smart och kommer att lyckas vad jag än gör. (B)

4. DU HAR BLIVIT
BERÖMD OCH DITT
NAMN ÄR DITT VARUMÄRKE,VAD GÖR DU
FÖR ATT PÅVERKA
DET POSITIVT?

5. KÄNDISVÄRLDEN
ÄR HÅRD OCH DU
BÖRJAR BLI BORTGLÖMD. HUR SKULLE
DU GÖRA FÖR ATT BLI
UPPMÄRKSAMMAD?

Är mig själv och utnyttjar min
entreprenöranda och kreativa
egenskaper. (A)
Omger mig med rätt folk och
syns i rätt sammanhang. (B)
Skaffar en ganska känd flickvän eller pojkvän. (D)
Medverkar i tv-program och ler
mitt finaste leende. (C)

Dumpa min flick- eller pojkvän
och tala ut i pressen. (D)
Kanske medverka i något tvprogram som verkar roligt. (C)
Jag skyller jag på att jag tagit
time out. (B)
Vad då glömma bort, jag är
ständigt aktuell och älskad av
de flesta. (A)

6. SLUTLIGEN, PÅ DIN WIKIPEDIA SKULLE DET
STÅ FÖLJANDE?
Det nya albumet sålde platina. (C)
Var tidigare förlovad med doukusåpaprofil. (D)
Ägare till den populäraste bloggen i Sverige. (B)
Svensk skådespelare, programledare, manusförfattare och tvproducent. (A)
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test

isframgång
A
PETER SETTMAN

Du har tagit den långa vägen och allt slit har visat sig vara värt
mödan. Det betalar sig tillbaka både i kärlek från publiken och
i pengar. Du har vårdat ditt varumärke eftersom du är en fullfjädrad entreprenör. Din kreativitet gör att du också har många
olika sidor, som alla är lika framgångsrika och aldrig någonsin blir du uttråkad.
Till och med de riktigt pinsamma grejerna lyckas du vända till succéer, och
inget förstår riktigt hur. Du skulle till och med kunna klara av att prata om dansband i rikssänd tv, och folk skulle titta.
Tänk på att inte ge upp nu, man kan inte leva hela sitt liv på gamla framgångar.

B

BLONDINBELLA

Du är en entreprenör som redan i
tidig ålder visste vart du ville ta dig.
Skärpt och taktisk som du är har
du också lyckats. Du har ännu inte
hittat en plats i människors hjärtan, snarare tvärtom, för det är genom åsikter du lyckats promota
dig själv och det skaffar man inte många vänner
på.
Det finns ändå människor som lyssnar på dig
och det är dem du bryr dig om. Troligtvis är väl
de som inte gillar dig bara avundsjuka, eller hur?
Du försöker upprätthålla statusen på ditt varumärke
och du lyckas för det mesta. Men det gäller att
vara på din vakt, när som helst kan det svänga och
gå neråt. Tänk på att framgång sticker i ögonen,
ibland kan det vara fint att visa sin ödmjuka sida.

FAHID ”FADDE”
DARWICH

D

Ska vi vara snälla så kan vi
ju säga att ditt namn aldrig
kommer förknippas med något allt för
framgångsrikt. Men du kanske har andra
kvaliteter än entreprenörskap? Chansen
att du över huvud taget får synas är
väldigt liten.
Skulle du mot förmodan få möjligheten
att synas har du ändå inte vett nog att
vårda ditt varumärke, vilket gör att du
knappast blir långvarig i rampljuset.
Du är lite för lat för att söka kunskap
och anstränga dig. Det straffar sig i
slutändan. Tänk på att det inte alltid är
den bekväma vägen som är den bästa.

C

IDOL-AGNES

Du har en enda chans
att synas och det är
genom din talang.
Kanske är den till och
med så stor att du skulle klara av att
vinna en tävling i tv. I övrigt så har du
inte så mycket att ge – man blir inte
entreprenör över en natt. Det är ingen
som direkt minns dig, men du är inte
heller bortglömd för med jämna mellanrum medverkar du i ett tv-program.
Tanken att göra något eget slår dig
inte, andra är ju så bra på att hitta
på idéer. Det du visar upp är varken
bra eller dåligt, det är bara precis
samma sak som de flesta andra gjort
tidigare. Tänk på att kopior inte är
intressanta, ingen behåller sin status
om man följer i andras fotspår.
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i stan

2
föreningsaktioner

Klimataktion i Uppsala

6 december är en global
klimataktionsdag, och i Uppsala anordnar Klimataktion
och Naturskyddsföreningen
en manifestation på Stora
torget för att visa att
människor är engagerade.

Ungdom
Ronnie Hasan, 17, Rosendal,
Sarah Thorén, 17, GUC,
Fredrik Holmberg, 17, Fyris.
Aktuella: Uppsala Actionsport
jobbar för en skejthall i Uppsala

Födelsedagsfirande

10 december fyller FN:s
deklaration om de mänskliga
rättigheterna 60 år, vilket
uppmärksammas av Uppsala
FN-förening med många
aktiviteter på Katedralskolan
och i Svavagallerian.

Sportaktion

Uppsala
Actionsport

Varför behövs en skejthall?

R: Nu är skejt bara en sommarsyssla för många, tycker man
att det är kul måste man få göra
det året om. För att bli proffs
måste man öva hela tiden.
S: Vi är två tusen skejtare i Uppsala som vill ha en hall.
F: Vi har fått pengar till en ramp
i Ungdomens hus, men i en hall
kan man träna annat också.
Ni vill ha pengar från
kommunen, varför?

F: Kommunen bygger fotbollsplaner hela tiden fast det redan
finns, då borde de lägga
pengar på skateboard också.
S: Vi är Sveriges fjärde största
stad. Malmö bygger sin andra
betongpark och Stockholm får
trettio miljoner till en betongpark,
trots att de redan har Fryshuset.
R: Efter ett tag kommer vi börja
tjäna på hallen, det gör de
andra städerna.
Vad gör ni nu?

S: Vi har startat föreningen Uppsala Actionsport för att öppna
för en dialog med kommunen.
Fest für halle var ett samtal
med politikerna där skejtarna
fick chansen att säga sitt. Jag
är också med och anordnar
skatelägret You skate girl för
att öka intresset för skateboard
bland tjejer.
text Olof Henriët
foto Linnéa Ernofsson
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”

Kommunen bygger
fotbollsplaner hela tiden
fast det redan finns, då borde de
lägga pengar på skateboard också.

”Det är den frågan som Mohamads
drivit mig in i politiken” soffa
Är skolan bra på att
ta till vara elevernas
initiativförmåga?
– Generellt är skolorna bra
på det, men jag får då och då
synpunkter om att det brister
i vissa klasser eller bland vissa
lärare och det är jättetråkigt
att det händer.

Framtiden för skolorna i den
hårda konkurrensen handlar
mycket om att, förutom att ge
god undervisning, ta tillvara
elevernas initiativförmåga och
drivkraft.

Hur ska skolan göra för att
främja den då?
– När det brister bör rektorn ta tag i
frågan och
förbättra
situationen.

Vilka forum i skolan öppnar
för egna initiativ från eleven?
– Olika delar i utbildningarna
tar vara på eleverna initiativförmåga. Det kan handla om
allt från att göra ett radioprogram inom medieprogrammet
till att driva ett UF-företag
inom SP-programmet. Det

Hyrespengar till friskolor

Friskolor har ofta lägre
hyra än kommunala skolor
men ska få lika stor ersättning av kommunen, har
kammarrätten beslutat,
eftersom friskolor och
kommunala skolor ska be-

behöver inte vara ett specifikt
program, utan det viktigaste
är att eleverna driver frågan
och får uppbackning av
skolan.
Behöver dessa forum bli fler?
– Ja.
Du är själv egen företagare
och högt uppsatt politiker,
vad är din drivkraft?
– Det finns inte så många
företagare i politiken. Det
behövs personer med olika
bakgrund så att samhället
verkligen avspeglas i det politiska arbetet. Företagarna är
en underrepresenterad grupp.
Att jag har blivit politiker
beror mycket på att jag tycker
att arbetsmarknadspolitiken
är för komplicerad och byråkratiserad. Det finns
många regler och hinder som gör att
personer som
har svårt att
komma in på
arbetsmarknaden inte kommer in. Det är
den frågan som
drivit mig in i
politiken.

handlas lika. Detta betyder
3-4 miljoner i extra kostnader för kommunen.

Fler program på skolor

Tre gymnasieskolor får nya
“spetsutbildningar” i form
av specialutformade program under nästa läsår. På

Mohamad Hassan är

ordförande i Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
och Words egen huspolitiker.
Från sin soffa svarar han i
varje nummer av Word på
frågor som berör dig och din
skola i Uppsala.

Av Therese
Gustafsson

Vad
undrar
du?
Mejla din fråga om
skola, ungdomspolitik eller något
annat som rör dig:
mohamads_soffa@
word-uppsala.se

Katedralskolan ska ettorna
kunna välja Sam språk
eller Natur bioteknik, på
Lundellska skolan blir det
Natur matte och fysik och
på Rosendalsgymnasiet
kompletteras Natur med
inriktning kemi och biologi.

2
beslut i
skol- och
ungdomsfrågor
i Uppsala
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person

FÖRDEL: ELEVERNA
Text: Kimberly Åkerström • Foto: Emma Nilsson

Hon tycker att skolan inte bara ska vara läxor – skolan
ska vara ett sammanhang där man trivs. Föreningar
och elevråd är ett sätt att skapa skolanda, och gymnasieelever både kan och vill ta ansvar, säger Sara Elfvik.
Hon kallar sig ”elevrådets främsta nörd” och gör allt hon
kan för att elevråd inte ska uppfattas som något tråkigt.

J

på elevråd som koncept, förklarar Sara.
– Elevrådet är den enda organisation som har sina
medlemmar i en byggnad sex timmar om dagen. Det är
viktigt att man känner att man vill gå till skolan, att man
ser folk i korridoren som man känner och hejar på.
Sara Elfvik älskade själv sin tid på gymnasiet. Att hon
gick med i elevrådet var något av en slump, men efter att ha
intervjuats av dåvarande styrelsen var hon en av dem som kom
med i elevrådet under sitt första år på Katte. Sedan dess har
intresset för elevråd bara vuxit.
Sara berättar att tjänsten som elevrådstjänsteman är ett
roligt och omväxlande jobb. Det innebär en hel del kontorstid
och mejlande samtidigt som hon är kontakten mellan skolornas elevråd och kommunen. Men hon får även träffa elever
som har bildat föreningar på sina skolor och fungerar som en
coach för dem.
– Jag ringer upp dem, oftast har de ingen aning om vem jag
är eller vad jag vill. Det bli lite av en chock när jag frågar om
de vill ses och ta en fika och bara
snacka lite, berättar Sara och
skrattar.
AG TROR VERKLIGEN

”

har hon bland
annat träffat en festförening för
att prata om hur hon kan hjälpa
dem och hur de ska kunna utveckla sin verksamhet på skolan.
– Föreningar är jätteviktiga.
Skolan ska vara mer än bara
läxor, skolan är en social arena,
mer än bara den egna klassen.
Säg att du inte trivs i din klass. Då är det jätteviktigt att det
finns föreningar. Då kan du gå med i en förening på skolan och
hitta ditt sociala sammanhang någon annanstans.
Vad är då elevrådets roll i föreningsverksamheten på skolorna? Det är inte elevrådsstyrelsen som ska se till att det händer
saker på skolorna som många tror, utan det är föreningarna
på skolan som får pengar av elevrådet för att ordna saker. Sara
jämför systemet med hur det är på high school i USA. Där har
föreningarna en självklar roll på skolan. Alla läser skoltidningen, spelar du fotboll gör du det i skollaget och det finns

DEN HÄR VECKAN
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föreningar för alla olika intressen att engagera sig i. På samma
sätt vill hon att föreningar och elevråd ska bli en självklarhet i
Sverige. Men elevråd upplevs ofta som något tråkigt.
– Jag tror att vuxna har fått styra för mycket när det gäller
elevråden. De har gjort det till något tråkigt. Elevråden är och
borde vara elevernas, säger Sara.
– När man går på gymnasiet är man nästan vuxen, man
både vill och kan ta ansvar. Det finns massor av engagerade
elever som tror på sina idéer och har en konkret plan för hur
de ska genomföras.
att elevråd och föreningar kan ha andra fördelar
för skolan.
– Det här är den bästa antimobbningshjälpen. Vissa skolor
jobbar med kamratstödjare, men hur ska de kunna se all
mobbning som pågår och vad kan de göra åt den? Föreningsverksamhet är ett sätt att förebygga mobbning, säger Sara.
– Dessutom, nöjda, stolta elever som har sin skoltröja på

SARA TROR ÄVEN

Jag tror att vuxna har fått
styra för mycket när det
gäller elevråden. De har
gjort det till något tråkigt.
stan för att de gillar sin skola
så mycket är ett jättedragplåster för skolan, inte minst
för de kommunala skolorna.
Många rektorer som jag
pratar med ser elevrådet som
något som ger skolan något
som de inte kan skapa själva.
De har börjat fatta grejen
med elevråd nu. •

Sara Elfvik
Ålder: 19 år
Bor: Uppsala
Gymnasium: tog studenten
från Katte -08
Gör: jobbar på Uppsalas
Elevråd

ANNONS

Trygg framtid
för Linnéeleverna
I höst får Linnéskolans elever börja på Katedral,
Fyris och Lundellska. Det är en stor omställning
för alla, men ger också möjligheter till en nystart.
På de mottagande skolorna förbereder man för
fullt för att eleverna ska tas emot på bästa sätt.
– Flytten kan bli en nystart
för elever och lärare som
flyttar med. Man kommer till
nyare och fräschare lokaler,
och till exempel på Katedralskolan är man positiva
till att ta emot ytterligare ett
yrkesförberedande program, säger Linnéskolans
rektor Håkan Joas.
Utbildnings- och arbets-

Katedralskolan
tar emot Handelsoch administrationsprogrammet

marknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan
säger att beslutet att lägga
ner Linnéskolan var ett av
de svåraste nämnden tagit:
– Det ställs självklart
mycket höga krav på oss
politiker att flytten av elever
blir så bra som möjligt. Det
ska vi säkerställa tillsammans med berörda skolor.

Lundellska
tar emot Samhällsvetenskapsprogrammets samhällsvetenskapliga inriktning
Vad ska ni göra
när Linnéskolans
samhällselever kommer?
– Vi skall informera elever,
lärare och föräldrar på
ett möte som vi ska ha i
december och se över kursplaner och liknade.
Rolf Viberg,
rektor Lundellska

Hur skall eleverna få
plats, och finns det
– På Lundellska finns elevkåren som jobbar
lärare för alla?
med hur man ska välkomna nya elever
– Lärare finns det till alla.
till skolan.
Det finns inte så mycket
Agneta Pistol, programrektor
plats här på Katedralskolan, men vi skall göra
vårt bästa.
Vad skall du göra för att Linnéskolans elever ska
känna sig trygga när de kommer?
– Jag tänker förbereda personalen på att elever från
handelsprogrammet kommer, vara noga med att berätta
för alla elever att de kommer och låta dem få så bra lokaler
som möjligt att vara i, utifrån de förutsättningar vi har.
Heléne Lagerquist, rektor Katedralskolan

”

Jag har väldigt stora
förväntningar och tror att
det kan bli bra. Vi har fått ett
papper om flytten och mer information är att vänta senare.
Viktor Eriksson, Linnéelev
som börjar på
Lundellska

5
FRÅGOR

Byråkraten
Jennie Lindbergh

Fyrisskolan
tar emot
Samhällsvetenskapsprogrammets
ekonomiinriktning
och företagarprofilen
samt stylister och
frisörer

i stan

Ålder:: 38 år
Gör: är uppdragsstrateg på
Kontoret för barn, ungdom
och arbetsmarknad

Är Uppsala en positiv
miljö för företagsamma
unga?

Hur påverkas Fyris av
de nya eleverna?
– Vi bygger om ett helt hus,
och företagarna kommer
att få vårt största klassrum.
Vi får en jämnare blandning
av flickor och pojkar när stylister och frisörer
flyttar in. Det är gynnsamt för alla. Det blir
spännande att få in en ny utbildningsgren
på skolan, men vi kommer inte att tappa den
naturvetenskapliga och tekniska profilen.
Christer Rosell,
rektor Fyrisskolan

UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

– Det är mer för de företagsamma ungdomarna att bedöma.
Uppsala kommun jobbar hårt på
att försöka skapa bra förutsättningar för unga entreprenörer och
jag hoppas att Uppsala uppfattas som en positiv miljö.
Hur är Uppsala som stad,
har vi aktiva ungdomar?

– Ja. Jag träffar fler hundra
ungdomar om året som brinner för sina intressen och som
arbetar hårt för att Uppsala ska
bli en bra stad för unga att leva
i. Just nu träffar jag många som
kämpar för en skejthall.
Du jobbar med Re:spons,
vad är det?

– Re:spons är ett projektbidrag
som unga under 20 år kan
söka. Det finns två regler;
projektet måste vara drogfritt och
projekt som man får betyg på
kan inte få bidrag.
Varför ska unga få skattepengar för att göra evenemang?

UKM firar 10 år
i Uppsala
2009 fyller UKM i Uppsala 10 år.
Det börjar firas på sportlovet
den 20 feb. Alla gamla och
nya UKM-are är välkomna på
kalaset. Mer info kommer…

Konstutställning
Den 5 december på Grand.
Portarna öppnar 18.00. Fri entré!

– Kommunen använder
skattepengar till många olika
ungdomsverksamheter. Ingen
vet bättre vad som behövs eller
vad som är bra än ungdomarna
själva. Att ta ansvar för ett projekt eller planera ett evenemang
är otroligt utvecklande och det
tror jag att både kommunen och
individerna tjänar på i längden.
Finns det fler sätt att förmedla sin drivkraft på?

– Det finns hundratals sätt att
engagera sig eller förverkliga
sina idéer. Man kan gå med i
en förening eller kanske bilda ett
företag. Uppsalas Föreningsråd
kan hjälpa till om man vill starta
en ny förening eller hitta en som
redan finns. Ung Företagsamhet
är ett bra sätt att pröva på hur
det är att driva sitt egna företag.
Om man väl bestämt sig för att
starta eget kan man få gratis
hjälp och rådgivning hos Företagslotsen Uppsala.
Carl Fagerström

UKM-festival
Den 21-22 mars 2009 är det åter
UKM-festival på Grand. Anmälan
på www.ukm.se

Volontärer sökes
UKM söker även nya aktiva medlemmar
som är sugna på att gå med i UKM och
arrangera våra festivaler. Anmälan till
sara.highstone@hotmail.com.

UF – LYSAN

Fler och fler elever driver UF-företag. I år ägnar närmare 650
tygkassar med tryck, självrörande koppar, voodoodockor o

Mikael Tarekegn, Andreas Björk
och Marcus Jansson i Ledlux UF.
Foto: Emma Nilsson

Den här annonsen syns.
Gör du?
GATU- OCH TRAFIKKONTORET

Reflektera mera!
Reflexer kan köpas i butiker av alla slag,
på apoteket och på Trafiksäkerhetsrådet
i Stadshuset, tel 018-727 40 82 eller 018-727 40 80.
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UF

NDE IDÉER

elever från Uppsala län ett skolår åt
ch mycket annat. Möt några av dem.

Ledlux UF
LEDLUX UF
Namn: Mikael Tarekegn,
Andreas Björk, Marcus
Jansson.
Skola: Linnéskolan, tredje
året på Sam ekonomi med
företagarprofil.
Företagsidé: Att sälja ledlampor, en energisnålare och mer
miljövänlig ljuskälla än både
glöd- och lågenergilampor.
www: www.ledlux.se

”
Man lär
sig att
vara
kreativ

HAR ”ALLA OCH INGA” förväntningar på
sitt UF-år. Bland målen finns några
realistiska mål och några drömmål
– åtminstone de realistiska tänker de uppnå.
Mikael Tarekegn, Andreas Björk och Marcus Jansson, som alla går i trean på Linnéskolans företagarinriktning, ville slå på stort och
driva ett företag på riktigt. De valde att sälja
ledlampor, som ligger i tiden eftersom de är
både energisnåla och miljöriktiga.
– Vi tror det kan vara en stor erfarenhet och
ge mycket kunskap om man ska plugga vidare
eller starta eget i det ”verkliga livet,” säger
Marcus Jansson.
– Det går att driva ett UF för att vinna
tävlingar, men vi vill göra det så verkligt som
möjligt. På det sättet lär vi oss optimalt, säger
Andreas Björk.

Vad kommer ni att lära er rent konkret?
– Att driva ett företag och bli entreprenörer,
hur det fungerar med allt från bokföring till
att möta kunder, säger Mikael Tarekegn.
– Man lär sig vara kreativ, think outside
the box. ”Våga vara egen” som det så vackert
heter, vågar man inte det så hamnar man bara
i samma stora hav som alla andra. Även om
man, som vi, tar en produkt som redan finns
så lär man sig att utveckla den, säger Andreas
Björk.
De tror att den som vill lyckas som företagare måste våga satsa, och tro på sin idé.
– Och man får inte sluta tro bara för att
folk säger att idén är dålig, för det kommer
folk alltid att säga oavsett om man är Bill

Gates som startar Microsoft eller någon som
vill sälja en stol på marknaden, säger Andreas
Björk.
– Man får aldrig lägga sig bara för att man
möter motstånd. Om man trillar ner måste
man klättra upp igen, och till sist står man på
toppen, säger Mikael Tarekegn.
LEDLUX TROR ATT de kommer att lyckas bra som
UF-företag dels eftersom de har några ”ess i
rockärmen”, som att erbjuda företag gratis
utvärderingar av hur mycket pengar de skulle
spara på att byta till ledlampor, dels eftersom
de tre är olika personligheter som kompletterar varandra och drar åt samma håll.
– Alla UF-företag avvecklas i maj, men det
finns möjlighet att ta upp företaget sedan.
Men jag tror i vilket fall att vi alla någon
gång kommer att starta företag, vi är lagda åt
företagarhållet, säger Andreas Björk. •
Mårten Markne

Tips från en framgångrik UF-are. ►
En fjärdedel av UFföretagarna startar
“riktiga” företag. ►

1.VARFÖR STARTAR NI ETT UF-FÖRETAG?
2.VILKEN ÄR ER IDÉ?
3.VAD HOPPAS NI PÅ AV ERT UF-ÅR?
Enkät: Mårten Markne • Foto: Linnéa Ernofsson
Sara Adebäck, Jessica
Nyberg, Åsa Molin.
17 år, Bruksgymnasiet, Gimo.
Salt & Sweet UF.
1. Det är en otrolig möjlighet
att få träffa kontakter och göra
mycket roligt. Det är upplevelsen
det handlar om och inte att tjäna

pengar. 2. Att sälja kravmärkta
och ekologiska produkter
– olivolja, vinäger och havssalt, smaksatta på ett sätt som
ingen tänkt på förut. 3. Att kunna
utvecklas och ha roligt, träffa
nya människor, knyta kontakter ►
forts.
och kunna prata för sig själv.
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Foto: Emma Nilsson

Gustav J Nordlindh

exempel på att det kan ge bra förutsättningar för framtiden att gå kursen Ung
Företagsamhet på gymnasiet. För sju år sedan
startade han och några klasskompisar UFföretaget Sms-service, ett lyckat koncept som
gav dem en tredje plats i Sverige det året. Efter
detta har Gustavs företagarintresse fortsatt att
växa och han är idag vd för företaget Royal
Streaming, som skräddarsyr bakgrundsmusik
till olika butikskedjor.

ÄR ETT PRIMA

GUSTAV J. NORDLINDH
Ålder: 26 år
Bor: I Uppsala.
Utbildning: Sam med inriktning
mot företagande på Lundellska,
studerat i USA.
Framtidsplaner: Att få driva
roliga och framgångsrika företag, resa en hel del och vara
mentor till unga företagare som
behöver hjälp på vägen.

ROYAL STREAMING
Målgrupp: Större butikskedjor.
Idé: Att på ett enkelt sätt
tillhandahålla skräddarsydd
bakgrundsmusik.
Framtidsplaner: Att arbeta
med alla stora potentiella
kunder i Sverige och expandera
till utlandet.
www: www.royalstreaming.se

►

Hade du startat Royal Streaming även om du
inte haft ett UF-företag?
– Jo, det hade jag nog, men det skulle nog ha
varit kämpigare. Det är i princip samma sak
att starta ett UF som ett riktigt företag, om du
bortser från pengarnas stora betydelse, och
det gjorde att jag kunde arbetssättet innan
jag startade Royal Streaming. Jag visste vad
jag gav mig in på och kunde därför gå in i det
praktiskt taget orädd.
Varför bör vi gymnasieungdomar gå kursen
UF?

1.VARFÖR STARTAR NI ETT UF-FÖRETAG?
2.VILKEN ÄR ER IDÉ?
3.VAD HOPPAS NI PÅ AV ERT UF-ÅR?

forts.

Enkät: Mårten Markne • Foto: Linnéa Ernofsson
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– För att det är rolig och lärorik kurs först och
främst, sedan bör de som är företagsintresserade gå den för att utvecklas och bli bättre.
Alla andra bör gå kursen för att se om företagande är en av deras oupptäckta talanger.
Vad är det som behövs för att man ska lyckas
som ung företagare?
– Attityden är den som är viktigast, att du
tror på din idé och dig själv. Sedan måste du
vara beredd att jobba hårt och prestera lite
mer än dina konkurrenter. Att du springer lite
snabbare än alla andra helt enkelt, det är så
jag har lyckats.
Varför valde du just den här idén?
– Jag och mina två kollegor Sebastian
Siemiatkowski och Niklas Adalberth valde
bland en mängd företagsidéer och den här
verkade helt enkelt bäst. Vi kände att musikbranschen var en rolig bransch att jobba i och
att det fanns möjlighet till bra marginaler och
så ville vi inte ta in investerare för att starta
företaget. Dock visade det sig sedan att vi inte
var ensamma om vårt koncept, men det har
gått bra ändå. •
Sara Lindgren
Tobias Bokström och Emil Huusko.
18 år, John Bauer. Espresso Express UF.
1+2. För att marknadsföra skolan och andra
företag genom att ge bort eller sälja kaffe.
3. Typ att få erfarenheter och lära oss om
hur det är att driva företag och kanske kunna
driva det vidare.

UF

Foto: Emma Nilsson

Jennie
Claesson
UNG FÖRETAGSAMHET
Ung Företagsamhet startades
1980 och är en del av JA
(Junior Achievement) Worldwide
som startades 1919.
Ung Företagsamhet har idag
kontor på 24 orter i Sverige
där de erbjuder utbildningsår
i företagsverksamhet åt
gymnasieelever.
www: ungforetagsamhet.se

ÄR CHEF PÅ Ung Företagsamhet i Uppsala län
och berättar att syftet med UF:s verksamhet
är att fler ungdomar ska våga tro på sina egna
idéer. UF erbjuder ett utbildningsår för gymnasieungdomar då en grupp tillsammans startar,
driver och avvecklar ett företag.
– I slutet av årskurs ett får man hitta en
affärsidé inför UF-året i årskurs två, berättar
Paul Hodacs, lärare på John Bauergymnasiet. Under UF-året börjar eleverna i gruppen
som tillsammans ska starta ett företag med
att skriva en affärsplan där depresenterar sin
affärsidé med de kostnader de beräknar ha.
Under året arrangerar UF fyra större evenemang med avsikt att motivera UF-företagen
och ge dem möjlighet att sälja sina idéer och
produkter samt delta i tävlingar, till exempel
om bästa säljare. Exempel på ett sådant evenemang är ”Våga vara egen-mässan” i mars.
Om man deltar i tävlingarna under mässorna
har man chans att gå vidare till en nationell
mässa under våren.
– Dit kommer stora företagsledare för att se
efter vad som är i ropet, säger Paul och menar
att mässorna ger eleverna mycket motivation
till arbetet med sina UF-företag.
Jennie Claesson säger att de får mycket po-

Felix Nyberg Åslund och Mats Pettersson. 17 år, Westerlundska gymnasiet,
Enköping. Pansar Clothing UF.
1+2. Många struntar i hjälm när man åker
skateboard. Idén är att göra mössor som är
hjälmliknande så man får lite skydd. 3. Att vi
ska lära oss något och att vi ska ha roligt.

sitiv respons från elever och lärare. 94 procent
av eleverna som har drivit UF-företag skulle
rekommendera det till andra, berättar hon.
Hon tror dock att eleverna kan tycka att det
är lite hårdare arbete än vad de förväntat sig.
Paul tror att främsta problemet är att hålla
igång ett fungerande samarbete inom gruppen.
HUR OFTA ÄR det då som det blir ett företag ”på
riktigt” av UF-företagarna? Enligt en undersökning som UF gjort 2006 bland elever som
gick ut gymnasiet tio år tidigare visade det sig
att 23 procent av dem antingen drev eller hade
drivit företag sedan de gått ut gymnasiet.
– Sedan betyder det inte att det är samma
idéer som de hade under UF-året, säger Jennie.
Christer Edström jobbar på Almi Företagspartner i Uppsala och har samarbetat en del
med UF. Han har också mött en del gamla
UF-företagare som sökt sig till Almi.
– De kommer väl förberedda till oss. Jag
tror att UF ger en bra bild av verkligheten,
det är ingen dans på rosor, säger Christer och
betonar att vad som krävs för att man ska
lyckas som ung företagare är engagemang och
att man tar för sig här i livet. •
Sára Morell

Amanda Björklund, Lina Näsbom. 17 år,
Thorén business school. Mysgrejor UF.
1. Vi skulle starta företag i skolan och vi tyckte
att UF är bättre än ett skarpt företag. 2. Vi ska
sy vetekuddar och sälja mysiga grejer. 3. Att
bli bäst (skratt). Att läsa sig mycket och ha
►
forts.
roligt. Och få in en fot i företagslivet.
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UF
►

forts.

1.VARFÖR STARTAR NI ETT UF-FÖRETAG?
2.VILKEN ÄR ER IDÉ?
3.VAD HOPPAS NI PÅ AV ERT UF-ÅR?
Christoffer Schumertl,
Viktor Joelsson, Alexandra
Hadin, Joakim Davidsson.
18 år. Högbergsskolan,
Tierp. Företaget har inget
namn än.

Sofia Rubertsson, Ellinor Bratteby och Gustav Jörtsö
Ålder: 18 år. Skola: Lundellska. UF: Kärleksfabriken UF.

Enkät: Mårten Markne
Foto: Linnéa Ernofsson
1. Det ärliga svaret? För vi ville
inte gå på APU. Det officiella
svaret är att det ska bli roligt
och lärorikt.
2. Någonting tekniskt ska det i
alla fall vara.

3. Att vi ska får en vettig
produkt som funkar och kan
säljas.
– Man kommer att höra mer
av oss!

1. Vi tyckte att det verkade
grymt kul och givande att få
insikt i hur det fungerar att driva
ett företag. Att dessutom kunna
jobba med musik och dans är
ett stort plus. Det är det som är
så bra med UF. Man kan verkligen driva ett projekt som rör det
man själv brinner för.
2. Vi tycker att Uppsala har ett
riktigt bra kulturliv, men att det
finns ett stort “men”... Vi vill
bidra med något nytänkande
som stimulerar en ostimulerad publik, de unga mellan
femton och tjugo och därför
arrangerar vi konserter för den

publiken. Vårt huvudprojekt är
en föreställning den 2 februari
på konserthuset där tre unga
musiker visualiseras av tre unga
dansare från Kungliga svenska
balettskolan. Både musiken och
dansen är nykomponerad och
nykoreograferad.
3. Vi hoppas att alla som kommer på våra arrangemang blir
nöjda och uppskattar vår arbetsinsats. Det här är något som
vi defintivt kommer att jobba
vidare med.

Turisterna tar med sig
bilder och upplevelser
hem.

Daniel är inte ensam
om sina funderingar.

text Carl Fagerström
foto Mårten Markne

ANNONS
Ill: Rebecca Lindner

På världskartan är
Uppsala en liten prick.
Den lilla pricken drar till
sig folk och företag från
hela världen. Men det finns
många sådana prickar på
kartan.

Daniel tittar på turister.
”Svenska och utländska...
Undrar varför de valt att åka
just hit?” Uppsala har kultur
och natur som lockar, och
läget nära Arlanda är bra
både för turism och företag.

Turism och goda företagsmiljöer får regioner
att bli attraktiva. Attraktiva regioner syns bättre. Både skolor, universitet och företag måste
vara attraktiva för att Uppsala län ska locka folk
som vill bo och arbeta här. Det vinner alla på.
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”Undrar vad hans släktingar
i typ Japan säger när de
får se den bilden på mig,”
tänker Daniel.

För att Uppsala län ska
synas i Sverige och världen
behöver alla som sysslar med
turism, boende, företagande
och utbildning engagera sig.

Regionförbundet Uppsala län arbetar på kommunernas och landstingets uppdrag för att länet ska utvecklas.
www.regionuppsala.se

böcker
Man skriver
inte enbart
för sin egen
Emma Nilsson
skull. Jag själv vill i
emma@word-uppsala.se
mina texter beröra och
Jag har funderat en aning på
hur det kommer sig att företag- behaga dig som läsare.

”

samhet och litteratur faktiskt

hänger ihop. Man kan tycka att dessa två kanske inte har så
mycket gemensamt. Men enligt mig så har de det och jag ska
förklara varför.
Ända sedan skrivkonstens begynnelse verkar människor
haft ett behov av att uttrycka sig i text. Ett driv och en vilja
att ens tankar och åsikter ska komma fram. Bevara händelser
och historier. Skriva texter som kommer att läsas, begrundas,
påverka någon.
Man skriver inte enbart för sin egen skull. Jag själv vill i mina
texter beröra och behaga dig som läsare. Du som läser nu ger
mig av din dyrbara tid och då vill jag ge dig något värdefullt
tillbaka. Jag vill att du ska känna något, det är viktigt för mig.
Personligen så anser jag det vara oerhört befriande att läsa
dikter. Det är då jag som läsare får mest ut av en text. Det kan
verka konstigt men jag tycker företagsamheten syns oerhört
tydligt i just den litteraturgenren. Jag ska förklara varför.
in i diktens värld finns det inga bestämda regler
och stopptecken. Det du har är dina egna förutsättningar och
referensramar. Saker och ting som du upplevt, erfarenheter
från ditt liv. Behov och tankar som ännu inte blivit uppfyllda
eller bekräftade. Den som läser en dikt lämnas att själv fylla i
luckorna och läsa mellan raderna. Nästan allting är öppet för
tolkningar. Det är dramatiskt, men på samma sätt rogivande
och lugnt. Det kan väcka tankar och känslor man inte trodde
man hade eller bekräfta det man redan vet och känner.
Men inte alltid är allt man läser bra, som du säkert redan
visste. Ibland får man plöja genom sidor där man mentalt
kräks över poetens osmakliga ordbajsande. Man får läsa
formuleringar som känns tomma, meningar utan mening och
tankar utan tanke. Men det är då din företagsamhet som läsare
sätts på prov.
För att få det mesta möjliga ut av en dikt måste du vara
aktiv. Du måste tänka själv, se mellan orden och förstå på egen
hand. En poet har lämnat en förutsättning för dig att träda in
i en oupptäckt värld. Nu är det upp till dig att se om det är en
värld du vill utforska och hur långt du är beredd att gå.
Det är det här som gör att jag älskar dikter så mycket: att
man inte får innebörden serverad på silverfat. Man får söka
den själv långt in i orddjungeln. Poeten litar på att man som
läsare är företagsam nog att vilja söka. Och när man sen väl
hittar det man söker, så finns det inget som är mer underbart.
För att så här i näst sista meningen återknyta till inledningen, så hoppas jag ärligt att du som läst detta fått ut något
av det. Vill även tacka dig för att du läst ända till slutet. •

NÄR MAN TRÄDER

4

DIKTVÄRLDAR
ATT UTFORSKA

BRUNO K ÖIJER

SONJA ÅKESSON

DIMMAN AV ALLT

VARA VIT MANS SLAV OCH
HELT ANDRA DIKTER

Det här är den sista boken i en
diktsvit på tre böcker. Även om
jag inte gillar Bruno K Öijers sätt
att läsa dikter på scen är det i
bokform oerhört
givande. Det
kan upplevas
pretentiöst när
han svänger sig
med mystiska
formuleringar
och dolda
budskap, men
det går inte att komma från,
det är bra. Man bjuds in till en
mörk och dramatisk, men ändå
hoppfull värld.

Det här är dikter om vardagen,
den eländiga vardagen, skrivna
av en kvinna som ironiserade
över den
idylliska bilden
av hemmafrun
på 60-talet.
Dikter som har
blivit viktiga
för kvinnor i
årtionden efter
det. Boken är en samlingsvolym
där Jenny Tunedal valt ut några
av Sonja Åkessons dikter. Man
får besöka den vardagliga
världen, precis som den är.

ÅSA ERICSDOTTER

CHARLES BAUDELAIRE

KRÄKLEK

DET ONDAS BLOMMOR

Boken är alldeles underbar.
Åsa Ericsdotter, från Uppsala,
skriver på ett ärligt och rakt sätt.
Det är vackra
formuleringar,
långa stycken
utan punkter,
och hela boken
slukar upp dig.
För alla har vi
väl varit ensamma och tyckt att allt man bryr sig
om sakta tas ifrån en. Det känns
i magen när man läser. Det är
en värld av igenkänning och
något som kan ge en stöd.

Man säger att den moderna
lyriken började med Charles
Baudelaire. Det
ondas blommor
är en klassiker
och var oerhört
nyskapande
och revolutionerande när de
kom i slutet på
1800-talet.
Författaren lade ner hela sitt
hjärta, all sin ömhet och allt sitt
hat i boken. Det gör att man
dyker ner i en smått bisarr värld
av död och förruttnelse.
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Score!

”

Skitbra!

Schysst.

Skeptisk...

Man sitter där och törstar
faktiskt efter mer.

REGI KENNY ORTEGA
MED ZAC EFRON, VANESSA
HUDGENS, ASHLEY TISDALE
MUSIKAL
DEN TREDJE OCH sista filmen om det sjungande gänget på East High School. Den
här gången har filmen premiär på bio
och inte på tv som de två första hade,
vilket märks tydligt.
Man har satsat mer på ett genomarbetat manus och det knusslas inte med
kläder, show och statister. Även filmningen är bättre och höjer nivån för den
här filmen. Det känns helt enkelt som
om någon har lagt ner lite möda, till
skillnad från tvåan som var uppriktigt
dålig på vissa ställen. Men lite för många
sidokonflikter rör till handlingen och
många lösa trådar förblir lösa trådar när
eftertexterna rullar.
Om man hade strukit hälften av alla
sidospår hade det färdiga resultatet
varit lättare att ta till sig och de viktiga
scenerna hade fått mer plats att ta ut

svängarna på. Less is more, Wildcats.
Den här gången har dessutom Troy
tagit över som ensam huvudrollsinnehavare, en plats som han delade med
Gabriella i den första filmen.
Tidigare har Troy ställts inför det
svåra valet mellan sång och basket två
gånger och båda gångerna har han
kommit fram till att han hinner med
båda. Därför känns det inte riktigt okej
att han ska ta en till film till att fundera
över samma sak när det ändå är så
uppenbart vad han kommer att välja i
slutändan.
Musiken är likvärdig med tidigare
filmer men dansnumren har slipats och
imponerar. Filmen öppnar starkt mitt i
en känslo- och fartfylld scen, men tappar
med tiden.
Slutet känns tyvärr lite för tamt för att
vara avslutning på vår generations stora
musikaltrilogi. Men den som gillade
tidigare filmer lär inte bli besviken och
för de treor som går sitt ”senior year”
kan det bli en vemodig liten påminnelse
om att det snart är deras tur att lämna
skolans ordnade, trygga värld.
Kimberly Åkerstrom

Unik romantik
VICKY CRISTINA
BARCELONA
REGI WOODY ALLEN
MED SCARLETT
JOHANSSON, PENÉLOPE CRUZ,
REBECCA HALL, JAVIER BARDEM
ROM-KOM

flyr från sin
trygga amerikanska vardag
för att tillbringa en sommar
hos en släkting i Barcelona.
Vicky är förlovad med
politiskt korrekte Doug. Hon
studerar katalansk kultur
och utsätter sig ogärna för
onödiga risker. Hennes vän
är raka motsatsen. Cristina är
en äventyrlig, sexuellt frigjord
bohem som brinner för att
fotografera.
VICKY OCH CRISTINA
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En dag träffar de den
passionerade konstnärssjälen
Juan Antonio, som tar dem
med på en utflykt. Ingenting
blir som de tänkt sig. Konstnärens ex-hustru kommer in i
bilden och intrigerna avlöser
varandra.
Gitarrplinkande, spansk
idyll och varma färger:
det här är min typ av film.
Romantisk, djupsinnig och
relativt befriad från västerländska romansklyschor.
Unik men inte udda.
Vicky Cristina Barcelona
får mig att vilja boka första
bästa resa till den spanska
landsbygden – på obestämd
tid.
Aila Stefansdotter-Franck

4

Sevärt!
TWILIGHT
REGI CATHERINE
HARDWICKE MED KRISTEN
STEWART, ROBERT PATTINSON
SKRÄCKROMANTIK

En lite för tam musikal
HIGH SCHOOL
MUSICAL 3

NÄR EFTERTEXTERNA BÖRJAR rulla är min
första tanke: den här filmen är inte färdig. Min andra tanke är: Smart.
Under filmens gång introduceras vi
nämligen för en hel del olika element
och intriger som inte helt spelats ut vid
filmens slut, vilket gör att man sitter där
och törstar faktiskt efter mer. Intrigen
är denna: Bella flyttar till en ny stad,
skola och förälder i tron att allting ska
fortsätta att vara långtråkigt, men möter
Edward Cullen, som skiljer sig från
mängden inte bara vad gäller intressen
utan också genom att vara vampyr.
De blir förälskade och han introducerar henne i sin värld, som inte är helt
utan komplikationer då vampyrer ju i
regel lever på människoblod.
En film om förälskade vampyrer som
spelar baseball och töntigt sminkade
sitter och ser hatiska ut, som lyckas
undgå att bli löjlig eftersom den vågar
vara allvarlig i stället för att skämta bort
sig själv hela tiden.
I väntan på uppföljaren får den
kanske till och med undertecknad att gå
och köpa sig något så otippat som en
vampyrbok. Klart sevärd.
Virve Ivarsson

VÄL VALDA FILMER OM UPP

TILLSAMMANS ÄR
MAN MINDRE ENSAM
REGI CLAUDE BERRI MED AUDREY
TAUTOU, GUILLAUME CANET DRAMA

fyra människor farväl
av sina rötter. Camille har övergivit sin överklassbakgrund och
blivit städerska. Philibert – en
stammande
man med stort
intellekt och
ännu större
lägenhet – har
skaffat en inneboende. Den
buttra casanovan Franck bor hos
Philibert och älskar sin mormor
Paulette. Sann vänskap uppstår
när deras vägar korsas.
Aila Stefansdotter-Franck

I PARIS TAR

Skräp!

ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS
MIND
REGI MICHEL GONDRY MED JIM
CARREY, KATE WINSLET DRAMA

kunde slippa all
smärta, ångest och irritation i en
relation som gått för långt och
aldrig mer behöva känna så
igen. För Clementine och Joel
har det blivit
möjligt och de
gör båda valet
att radera varandra ur minnet.
Men allt går inte riktigt som
planerat. En film om små ting
och vad som gör dem värda att
slåss för.
Virve Ivarsson

TÄNK OM MAN

film

Aila Stefansdotter-Franck
aila@word-uppsala.se

Twilight
Foto: Nordisk film
High school musical 3
Foto: Fred Hayes

Vicky Cristina Barcelona
Foto: Scanbox Entertainment

BROTT OCH NYSTART
50 FIRST DATES

GIRL, INTERRUPTED

REGI PETER SEGAL MED ADAM SANDLER, DREW BARRYMORE ROM-KOM

REGI JAMES MANGOLD MED WINONA
RYDER, ANGELINA JOLIE DRAMA

FATTA GREJEN ATT varje dag bli
förförd, charmad och förälskad
i samma kille. Fatta grejen att
inte minnas ett uns av det dagen
efter. Varje dag är en ny dag
för Lucy som
lider av en skum
minnesåkomma.
Henry är killen
som inte ger
upp. Han har
hittat sitt livs kärlek och får därför testa på alla
sina raggningsknep. Charmigt,
en aning förutsägbart, men är
det inte så en rom-kom ska vara?
Therese Gustafsson

EFTER ETT FÖRMODAT självmordsförsök blir Susanna Kaysen
inlagd på mentalsjukhus, där
hon blir kvar i två år. Under
åren följer vi hennes liv på
sjukhuset; hur
hon lär sig
förstå sin diagnos, hantera sin
emotionella instabilitet och hur
det kan se ut på
en institution för
psykiskt sjuka.Tillsammans med
de andra patienterna kämpar
hon för att få sitt liv tillbaka.
Tina Varis

En dag hittas en övergiven rävunge. Han får namnet Micke
och växer upp på en gård
där enda sällskapet är grannens hundvalp, Molle. De blir bästa
vänner. Varje dag är de ute på nya äventyr och upptäcktsfärder,
hittar på egna lekar och busar med varandra.
Men Micke och Molle skiljs åt.
I Walt Disneys animerade film från 1981 åker Molle iväg med
sin husse för att lära sig jaktens ädla konst. Ett år senare kommer han
tillbaka till gården. Nu är han fullvuxen och färdigutbildad, redo att
återuppta kamratskapen med Micke. Eller?
Nej. När Micke kommer fram för att leka med sin forne bästis blir
han ignorerad och avvisad. Vänskapen tycks förlorad. Molle har
blivit en kallblodig stjärnjagare, som är expert på att döda alla slags
djur, inklusive rävar. Kanske även sin bästa vän?
Oavsett om Micke dödas eller inte, dör han lite inuti. En del av
honom saknas.

KANSKE ÄR DET så med resor och vänner. Ju längre tid vi tillbringar från
varandra, desto större blir mellanrummet emellan oss. En sorgsen
tanke. Några av mina närmaste vänner befinner sig just nu på
andra sidan jordklotet, i full färd med att plocka kokosnötter, prova
bungyjump och somna under bar himmel till ljudet av spelande
cikador. De är på äventyr. Men kanske leder äventyren till flera och
plötsligt verkar allt gammalt alltför avlägset och obetydligt för att
ägnas någon tanke åt. Kanske glömmer de oss.
Men tänk om alla tänkte så. Tänk om vi kände oss så beroende
av varandras närvaro att vi aldrig begav oss ut i världen, aldrig fann
nya perspektiv eller vidgade våra vyer. Skulle vi verkligen uppskatta
varandra då?
Kanske behöver vi tid ifrån varandra. Måhända glider vi isär lite
på kuppen, glömmer bort varandra desto mer och saknar varandra
desto mindre intensivt. Men det är värt det.
För hur skulle vi annars kunna undvika skräckscenariot på ålderdomshemmet, där frågorna ekar i huvudet: Blev det bara så här?
Varför bröt jag mig aldrig loss? Hur kunde jag stanna och stagnera
till förmån för relationer som ändå skulle bevarats? Vad hade världen
lärt mig om jag utforskat den? Varför gjorde jag som jag gjorde?
Eller snarare: Varför gjorde jag inte något? Varför? Varför? Varför?
Hur kunde jag låta bli att leva, vara rädd för att riskera min falska
trygghet?
Låt det inte bli så, snälla.
Ge dig ut i världen, upptäck dina värderingar, skaffa dig erfarenheter och synvinklar. Gör något annorlunda. För Molle dissar dig
inte när du återvänder – om du ens återvänder. Förmodligen finns
relationen kvar. Och skulle den mot förmodan vara gone with the
wind, så var nog inte vänskapen meant to be. I bästa fall hittar du
en ny Molle. I annat fall hittar du någon bättre. •
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Score!

Skitbra!

Schysst.

Skeptisk...

Beyoncé kan bättre
BEYONCÉ

I am... Sasha Fierce (Sony) R’N’B
SKIVAN INLEDS BRA, med

skivans första
singel If I were a boy, en låt som är
stark, har en bra melodi och en meningsfull text.
Efter denna låt följer ett antal
(fem för att vara exakt) sköna och
medelmåttiga ballader, fina är de
allesammans, men ja det blir för många
och jag längtar efter den lite mer dansvänliga och Crazy in Love-Beyoncé.
Och låt nummer sju svänger, och de
följande fyra likaså.
Dock undrar jag, vem vill höra om
divor, videotelefoner och singelkvinnor
som ska vifta med armarna och ringmärka allt de gillar? Inte jag i alla fall,

”

Skräp!

Beyoncé.
Foto: Peter Lindbergh

jag har aldrig förstått tjusningen med
dessa ämnen.
När jag började lyssna på skivan så
kände jag mig ganska så förväntansfull,
då Beyoncé har varit en av mina favoriter en gång i tiden, men jag blev besviken
över att hon förändrats. Kanske har hon
blivit denna Sasha Fierce som albumet
är döpt efter? Jag, personligen, föredrar
Beyoncé före Sasha.

sddasfasdfdesfasdfdasf

min åsikt om den
här skivan skulle man kunna säga att
den första halvan är värd att köpa och
den andra delen ska du inte acceptera att
betala för, den är inte värd det.
För att rädda musikjulen så råder jag
er att i stället snöra på er vinterkängorna
och halka iväg till närmaste skivaffär
och lägga vantarna på Timo Räisänens
nya (se recension till höger) och Christina Aguileras samlingsalbum Keeps
gettin’ better: A decade of hits.
Då kan jag garantera er en trevlig jul.
Sara Lindgren

FÖR ATT SAMMANFATTA

Vem vill höra om divor,
videotelefoner och
singelkvinnor?

T-Pain
Foto: Christian Lantry

3
KAISER CHIEFS

TIGER LOU

GUNS N’ROSES

Off with their heads (Universal)
INDIEROCK

A partial print (Startracks/BAM)
ROCK

Chinese democracy (Universal)
SLEAZE/GLAMROCK

JAG FÖRVÄNTADE MIG pang-påmelodier och nytänkande men
Kaiser Chiefs skiva är platt.
Hög failfaktor. Bandet tycks
försöka banka musik ur instrumenten i desperat letande
efter kreativitet. En bit in på
albumet överraskar Good
days bad days och trevliga Always happens like that. Klokt
att avsluta med finstämda
Remember you’re a girl. Trots
en titel som är så konservativt
banal att jag får kväljningar,
fortsätter jag tro på KC.
Aila Stefansdotter-Franck

JAG SKA INTE förneka att jag
hade förväntningar, inte
heller att de inte riktigt blev
uppfyllda.
Skivan som helhet hänger
ihop väldigt bra, så bra att
det blir till en nackdel i stället
för en fördel. Det är musikaliskt välgjort men samtidigt
torrt och tråkigt.
När jag lyssnat klart är det
bara en låt som jag vill höra
igen. Allt annat har kokat
ihop sig till en grå gröt och
det är inte ett bra betyg.
Emma Nilsson

DET FÖRSTA JAG känner är
besvikelse, skivan lever inte
alls upp till mina förväntningar. Låtarna är tråkiga,
överdrivet långa och låter
i princip likadana vid det
första intrycket. Dock kan jag
inte låta bli att vara lite förtjust i albumet, eftersom det
är just Guns N’ Roses. Det
finns också några låtar, till
exempel Better och Shackler’s
revenge, som sticker ut ur
den tråkigt gråa massa som
resterande låtar bildar.
Linnéa Ernofsson
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Timo Räisänen.
Foto: Lina Lundgren

ARTISTER ME

MAGNUS UGGLA
www.magnusuggla.nu

MAGNUS
UGGLA ÄR

min vän,
brukar
jag säga.
Bloggen
hans följs frenetiskt och låtarna
hans har dunkat högt på klassfester och studentflak.
Han är energi, han är pepp
och han är party. Smart grej att
ge sig själv publicitet genom
blogg också.
Han är smart, han är rolig,
han är bra helt enkelt.
Therese Gustafsson

musik

TIMO RÄISÄNEN

T-PAIN

And there was Timo (Razzia/
BAM) INDIEPOP

Thr33 ringz (Universal)
R’N’B

JAG ÄR NYKÄR. Den

TJATIG. IRRITERANDE. T-PAIN brukar göra en del svängiga låtar,
i alla fall enligt min mening,
men på den här skivan finns
det kanske två låtar som man
orkar lyssna på utan att få
ryck. Gnälligt.
Low som han har gjort
tillsammans med Flo-Rida
har varit partyfavoriten hela
sommaren och hösten och
den håller fortfarande nu i
vinter.
Av alla de 20 spår som
finns på denna platta är inte
en enda ens i närheten av den
svänggraden. (Fint ord som
låter lagom tantigt, men ni
fattar poängen.)
Jag är ingen r’n’b-fantast,
det är jag verkligen inte.
Kan nog inte påstå att det är
favoritgenren av musik heller.
Men jag älskar att dansa,
och då funkar oftast den här
musiken bäst. Fast med ”den
här musiken” kan verkligen
inte Thr33 ringz räknas in,
tyvärr.
Therese Gustafsson

oslipade
rösten har fångat mig igen,
förtrollat mig och satt mig i
Timotrans. Jag känner precis
som när jag för snart ett år
sedan vandrade runt i en av
alla Stockholms skivaffärer
och hittade Timos Love will
turn you around, jag känner
mig fullkomligt salig.
And then there was Timo
är en coverskiva, en samling
av Timos alla b-sidor plus
några andra godbitar. På
skivan hittar du covers på
Radiohead, Niccokick, Dolly
Parton och In Flames, alla
riktigt välgjorda. Mina favoriter är dock Josh Grobans
You are loved och Sugababescovern About you know.
Dessa gör skivan fulländad
och ger skivan fullpott på poängsidan. Timo är inte långt
från att överta titeln som
min musikgud, det enda som
hindrar honom från detta är
den nuvarande guden, Lasse
Lindh.
Sara Lindgren

D INTERNETKREATIVITET

Tina Varis
tina@word-uppsala.se

Drömmen om att bli framgångsrik inom musik har slagit
många. Hur många gånger

har vi inte hört någon säga ”jag älskar musik, musik är mitt liv”?
Trots att musikindustrin har blivit bredare än någonsin har
artisters chanser att få skivkontrakt blivit lägre. På 2000-talet
krossas många drömmar. Du måste vara riktigt unik för att
skivbolaget ska tro på dig.
Vi alla är överens om att det skett en revolution inom
musikbranschen. Miljontals människor tankar ner musik utan
att betala upphovsmannen. Stjärnor och skivbolag stämmer
fildelningsföretag som Napster (stämt av Metallica 2000) och
sajter som Pirate bay (stämt av skivbolag 2008), men förgäves.
av fildelningen vi sysslar med är olaglig, men frågan
är hur fildelning påverkar musikerna och musiken. Kanske
bekämpningen mot delningen är onödig för att det inte alls
drabbar artister negativt utan, tvärtom, positivt? Jag upplever
att musikutbudet har vuxit enormt, både för att tekniken gör
det lätt att göra egen musik billigt, och för att internet har
blivit ett verktyg för undergroundband att synas.
Förr drömde man om skivkontrakt, nu säger kompisar som
spelar i band att många inte ens tänker åt skivbolagshållet.
Och eftersom skivbolag alltid rensar bort det de inte gillar har
förmodligen många band gett upp hoppet fort. Nu tror jag att
fler vågar satsa, eller bara lägga upp musik för skojs skull.

EN STOR DEL

är uppenbarligen ett stort projekt där det
krävs mycket tid och engegemang. Även bland de framgångsrika har marknadsföringen blivit svårare. Artister lägger upp
sin musik gratis på hemsidor, bloggar och sajter som Myspace
i hopp om att nå en bred publik, för att sedan satsa stort på
konserter. Och även här uppstår ett problem: bandet kanske
når en bred publik, men publiken kan vara så utspridd att det
är svårt att arrangera spelningar.
Långt ifrån alla lyckas nå dit de vill, för precis som hos
skivbolagen är konkurrensen hård. Det är lätt att bara bli en
i mängden. Förmodligen är det endast är de ambitiösa artisterna som blir framgångsrika – de som lägger ner tid och hittar
smarta metoder. Ta Radiohead som exempel; de lade ut senaste
plattan In rainbows på sin hemsida. Fansen fick betala så
mycket de ville för låtarna. Detta väckte uppståndelse i media
och filerna spred sig förmodligen till många eftersom det brittiska bandet fick nya fans i Nordkorea.
Var band har sina metoder, men huvudsaken är att grunden
till drivkraften är kärleken till musiken, inte pengarna. Vi vill
väl alla att våra idoler ska göra musik för att de brinner för
det, ”jag älskar musik, musik är mitt liv”? •

MUSIKSPRIDNING I DAG

NINE INCH NAILS
www.nin.com

EINSTÜRZENDE
NEUBAUTEN
www.neubauten.org

NIN ÄR ETT

av mina
favoritband.
Texterna är
rakbladsvassa och lämnar inga lyrikfantaster oberörda.
Även soundet är speciellt, vi
talar udda och inte mainstream.
NIN är aktiva på internet och
finns på de kända musikcommunitysidorjna. Även de har följt
Radiohead-trenden och lagt upp
sin senaste skiva The Slip för fri
nedladdning.
Tina Varis

2002

LÄM-

sitt
skivbolag
för att
skapa musik
enbart med
finansiellt stöd av fans. Supportrarna får se när bandet jobbar
i studion via webcam, och ger
feedback på ett community. När
EN är klara med den cd som
släpps i butikerna får supportrarna en exklusiv cd med posten
som tack. Poetisk industrimusik
när den är som bäst!
Olof Henriët
NADE EN
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demo

Postrock för
allmänheten
Allmänheten håller på sina melodier Allmänheten
Per Westlin: gitarr, Edvard
och tycker att rocken aldrig är så bra Medlemmar:
Lindström: gitarr, Simon Sporrong: trummor,
Andreas Rudström: bas, Martin Machado
som Kent. Allmänheten är bandet
Freeney: sång (klockspel på g).
hösten 2007.
som spelar för just allmänheten – oss. Bildades:
Influenser: Explosions in the sky, Kent,
Mogwai.
Myspace: myspace.com/allmanheten

Text och foto: Linn Bengtsson
Hur kom det sig att ni började spela
tillsammans?
– Mest var det nog så att det var en kul
grej. Vi var ett gäng som alla gillade
musik och vi tänkte att varför kan vi inte
slå ihop det och bilda ett band? På den
vägen är det.
Vilken musikstil spelar ni?
– Oj, det är lite svårt att förklara. Kort
skulle jag nog säga att vi spelar postrock,
nutida rock. Texterna är längre än vid
vanlig rock och de är mer melodiserade.
Hur ofta repar ni?
– Vi försöker repa i alla fall två gånger
i veckan, men självklart så kan det bli
både mer och mindre. Vår replokal ligger i Nyby men studion som vi använder
ligger i Ekeby. Vi håller på att spela in
material just nu och då håller vi till i
Ekeby. Den senaste tiden har vi mest
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försökt spela ihop oss. Eftersom vi har
en ny medlem i bandet så är allt nytt,
både för honom och oss.
Har ni haft många spelningar?
– Vi har haft två spelningar hittills. En
på Genomfarten, och en på Grand. Stora
scenen på Grand var roligare att spela
på än Genomfarten. På Grand har de
så mycket bra grejer på scenen och allt
känns så seriöst.
– Vi hade också mer publik där, fast
det kan i och för sig ha berott på att
spelningen på Genomfarten var mitt i
sommaren och då går ju inte lika många
på konserter.
Skriver ni era låtar tillsammans?
– Ja, i alla fall det instrumentala. Den
som är mest kreativ av oss och kanske
skriver mest är nog Pelle men, som sagt,
alla är delaktiga.

Vilket språk är era låtar på?
– Alla våra låtar är på svenska. Det
känns som om man får fram texten och
så slipper man alla klyschor som är i
många låtar på engelska.
– En annan sak är att vi kan svenska
mycket bättre och det är lättare att uttrycka sig. Engelska lär man sig när man
är sju åtta och svenska har vi haft hela
livet.
Vad har ni för framtidsvisioner?
– Det närmaste just nu är väl att få spela
in vårt material i studion i Ekeby. En
annan sak är att försöka få igång en
bra Myspace-sida och över huvud taget
få igång hela bandet, få spelningar och
synas lite.
– Drömmen är att få ett skivkontrakt
och att vårt band ska bli lite småkänt.
Folk i Uppsala ska liksom veta vilka
vi är. •

pyssla!

Av Tina Varis

Vågrätt

Lodrätt

2. Känd syrsa vid juletid
4. Flitig
7. Platta
10. Världsomspännande datanät
13. Chef
15. Gåva som ofta utdelas i december
17. Micke och...
18. Jul på spanska
20. Firma
21. Ung Företagsamhet
22. Skilsmässa

1. Community för musiker
3. Almanacka som innefattar 24 dagar
i december
5. Kristnas Messias
6. Hej... slår i glasen
7. Fruset regn
8. Kamratskap
9. Denna tidning
11. Den mest sålda skivan i världen
12. Sed/rit
14. Sista månaden
16. 24 december
19. Skicklig
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sidan 30
Sara Lindgren
sara@word-uppsala.se

Håll inte i
slantarna

S

här, en företagares drivkraft under hela året, en tid då vi
maniskt drar våra plastkort och en
tid jag själv prisar av andra än religiösa
skäl. Japp, jag talar om julen – pepparkakans, lussekattens och glöggens glanstid. En period då handelns omsättning
slår nya rekord för varje år som går.
För varje år som går handlar vi för allt
mer pengar, köper mer onödigt skrot till
våra närstående och blir praktiskt taget
luspanka de nästkommande månaderna
på grund av våra julklappsinköp.
När jag tänker på detta dyker en fråga
upp i mitt huvud; kommer julhandelns
omsättning fortsätta stiga så här i
finanskrisens skugga? Nej, borde vara
ett rimligt svar, men inte om fler tänker
som jag.
NART ÄR DEN

SÅ HÄR SER min filosofi ut: Genom att
köpa julklappar blir jag, mottagaren,
företagaren, arbetarna och banken glada. Slutar vi handla kommer ekonomins
tillväxt att hämmas, vi blir deprimerade
och folk blir avskedade. Genom att jag
och du fortsätter köpa julklappar och
andra mycket nödvändiga saker kan ni
vi ta oss upp ur
den nuvarande
krisen. Så ta en
tugga av din
lussebulle och ge
dig ut på stan.
Att krampaktigt
hålla i dina
pengar tjänar du
inte på. •

En nyfiken Bert
Kändisen
Bert Karlsson
Ålder: 63 år
Karriär: Skivbolags-

Du är företagsam, har
du alltid varit det?

– Ja, ända sedan jag var tio
år. Jag började med att sälja
jultidningar och göra det
ordentligt. Sedan tog jag på
mig allt som man kan tänka
sig att en tioåring gör.
Vad är det som driver
dig?

– Nyfikenheten. Jag har
alltid testat på olika nya

”

Hej min lärare!

Jag vill att det lokala ungdomsmagasinet Word gör
ett besök i min klass, som heter................

Hör av dig till chefredaktör Mårten Markne på
red@word-uppsala.se eller 018-69 44 99
www.word-uppsala.se
AV UNGA, FÖR UNGA I UPPSALA
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direktör, partiledare,
grundare av Skara
Sommarland, bokförlagsdirektör, livsmedelshandlare, svampplockare
och mycket, mycket mer.

grejer. Just nu har jag
många tv-programidéer och
ett bokförlag som jag håller
på med.
Varifrån kommer all den
här nyfikenheten och
företagsamheten?

– Det är något man föds
med. Man kan delvis jobba
upp det men det är något
som sitter i huvudet som man
måste ha.

Vilken är din största
framgång, i dina ögon?

– Jag har många.
Skivbolaget måste väl
vara det främsta. Att starta
ett skivbolag i Skara som
konkurrerade ut de redan
50 existerande i Stockholm
är rätt stort. Vi täckte ett tag
35 procent av den svenska
marknaden. Sedan är sommarlandet rätt stort också.
Vad är ditt tips till ungdomar som vill lyckas?

– Ut och res. Ta inspiration
från andra kulturer. Hitta
idéer. Var vaken, allt har inte
blivit uppfunnet än.
text Therese Gustasfsson
foto Jokarjo

Japp, jag talar om julen –
pepparkakans, lussekattens
och glöggens glanstid
Word kan komma till din klass.
Om det låter som en bra idé,
riv ur den här fliken och ge
din lärare! Glöm inte att fylla i
vilken klass det gäller.

tecknat

Sophie Karlsson
skriver själv: “Sophie samlar skruttiga
sommarsolar som skrattar sällan sunt.”
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