


Matilda 
 Andersson, 
16 år, GUC
Jag ska inte ha 
tråkigt, för det 
är roligare att 
ha kul!

Andreas Persson Stenberg, 
20 år, Katedralskolan
Jag ska inte bada, för jag 
ska spela golf i stället!

Jennifer 
 Olofsson, 19 år, 
Linnéskolan
Jag ska inte 
plugga, för jag 
är trött på det 
och har gjort det 
tillräckligt.

Viktor Avelin, 17 år, 
Bruksgymnasiet Gimo
Jag ska inte spela WOW, för jag 
förstör sommaren om jag sitter inne.

Ludvig Prytz, 17 år, Katedralskolan
Jag ska inte träna yoga, för jag är inte intresserad av det!

E För något år sedan genomgick du en 
lättare kris. Det var dags att utveck-
las och göra något annat av ditt liv. 

Kanske fl yttade du, bröt med gamla vanor eller 
började klä dig annorlunda. Förändringen 
skapade en ny identitet eller i alla fall illusionen 
av något nytt. 

Dock har inte din ambition att vara annor-
lunda förändrats. Man kan säga att du är lite 
självupptagen men det är för att du är så jävla 
cool. I alla fall om du får säga det själv. 

Du åker på festival för att se band i tron att 
ingen annan sett dem och träffa människor som 
ingen annan träffat. Du gör allt för att försöka 
fortsätta vara indie men för en bredare publik, 
hur nu det ska gå till. 

Det vore så klassiskt att säga till dig att sluta 
vara så insnöad. Men det är snarare så att 
fast du försöker vara speciell så är du ganska 
medioker. Vänd därför din personlighet ännu mer 
inåt. Odla en konstig hobby och vägra se snygg 
ut eller varför inte gå så långt som att åka på 
Sweden Rock?

ANNONS

Skolkampen 2009
27 maj avgörs Skolkampen 
på Fyrishov. Fyris, Linné, Ro-
sendal och Celsius gör upp i 
nio grenar: fotboll, inneban-
dy, basket, volleyboll, bränn-
boll, dragkamp, kanot, schack 
och inte minst skojstafetter. 
Elevråden arrangerar.

Katte-Skrapankampen
4 juni fi nns chansen för 
Katte att ta revansch för 
de tio år som Skrapan 
vunnit i Uppsalas äldsta 
skolkamp. Grenarna är 
fotboll, dragkamp, kanot, 
höjd- och längdhopp, kula, 
100/800/4x100 meter. 3

ANNONS

Talangkampen
Johan Glans uppträder när 
Celsius, Katedral, Lundellska 
och Rosendal gör upp om 
vem som har den största ta-
langen. Soran Ismail och Da-
vid Druid är konfe rencierer. 
Talangkampen äger rum 29 
maj i konserthuset.

x
skolkamper

word

att UPPVÄXA och FÖRBIVÄXA och växa bort sig
det luktar
overheadapparater
whiteboardpennor
damm
och gammalt läppstift

medan du bara skuttar
vidare helt omedveten
om att det ligger
trasiga humlor 
längs vägen
och att vallmofröna
jag strödde ut
förrförrförra sommaren
nog aldrig kommer växa fram

Foto: Tomas Hammar

Vilken festival är du? Text och bild: 
Emma Nilsson

Säg mig vad du vill stjäla från Måns Zelmerlöv och jag ska säga dig var du 
passar in – och vad du borde testa som omväxling!

Du är mer  populär 
än någonsin,  detta 
ser du även till att 

ta betalt för.”

OM DU VAR TVUNGEN 
ATT STJÄLA NÅGOT 
FRÅN MÅNS ZELMER-
LÖV, VAD SKULLE DET 
VARA?

H Marie Serneholt.
PL Hans kaxiga men charmiga 
leende.
E Hans röst så att han inte kan 
sjunga längre.

DET VÄRSTA DU VET 
ÄR NÄR...

E ... någon påpekar att du och 
alla andra tycker likadant.
H ... någon påpekar att du 
borde tänka realistiskt.
PL ... någon påpekar att 
du inte är Guds gåva till 
 mänskligheten.

NÅGON KRITISERAR 
DITT VAL AV BYXOR, 
HUR REAGERAR DU? 

E Förstår inte varför, de är 
snygga och annorlunda.
PL Förstår inte varför, det är ju 
samma byxor som människan 
själv har på sig.
H Förstår inte varför, de var ju 
snygga när de tillverkades.

VAD TYCKER DU OM LARS WINNERBÄCK?

H Jag älskar honom, och ska se honom fl era gånger i sommar.
E Han är för folkkär för min smak.
PL Jag vet inte riktigt, han är väl helt okej.

OM DU SKULLE HA ELLER HAR EN BLOGG, VAD 
HANDLAR DEN OM DÅ?

PL Jag skulle skriva om sådant jag och mina vänner gör.
H Jag skulle skriva om mig själv, det är min blogg. 
E Jag skulle skriva om vad som helst, så länge det är annorlunda 
och spännande.

VAD ÄR FACEBOOK 
BRA TILL?

H Att skaffa så många vänner 
som möjligt så folk runtomkring 
mig tror att jag är populär.
E Jag har inte Facebook och 
har jag det så skulle jag inte 
erkänna att sidan kan vara till 
någon nytta.
PL Skriva lite roliga statusmed-
delanden som mina vänner kan 
”gilla.”

Foto: Tomas Hammar

Byråkrat
Yared Tekeste

Ålder: ”Jättegammal.”
Är: Eldsjäl som arrangerar Upp-
sala reggaefestival tillsammans 
med sambon Adiam Kubrom.
Bor: Uppsala.

Finns det något bra för unga 
i Uppsala under sommaren?
– Inte mycket. På Bring down the 
beat kan mindre lyckligt lottade 
ungdomar testa sina färdigheter. 
Annars har jag svårt att komma 
på något. På fritidsgårdarna är 
det ofta så grupperat att det bara 
vistas en viss typ av människor på 
respektive ställe och de skrämmer 
iväg andra som kommer dit.
Vad tycker du behövs?
– Beslutsfattare måste fråga sig 
vad ungdomarnas behov är i 
stället för att själva bestämma 
vad som är bra, och det behövs 
också bättre resurser. Det saknas 
en strategi för ungas fritids-

aktiviteter och därför förekommer 
våld och grupperingar.
Har du funderat på att ordna 
något för unga under som-
maren förutom URF?
– Vi hade planer på en bredare 
musikfestival för unga nu i som-
mar men det blev inte av, med 
artister från olika musikstilar, till 
exempel hip hop och r&b. Men 
vi hoppas på att kunna fi xa 
något till vintern.

Kommer det bli några ny-
heter i årets festival?
– Vi kommer bland annat ha 
inslag av gatukonst och skejt 
genom olika workshops. Det 
pågår också en musiktävling i 
vår där vi samarbetar med Bring 
down the beat. Man kan skicka 
in låtar och vinnaren får uppträda 
på festivalen.

text Johanna Lundell
foto Emma Nilsson

Det behövs mer för unga

SPELA IN 
DIN DEMO 
HOS OSS 

I SOMMAR!

ANNONS

slags nyårsafton. Typ min kulturnyårsafton. 
Okej, jag håller med om att det där lät  konstigt, 
men hur annars ska jag beskriva hur jag under 
sommaren bara vill veta mer och mer om 
musik, fi lm, böcker och all annan slags kultur? 
Jag får någon sorts extra energi, precis som jag 
får varje gång jag påbörjar något nytt. 

MED SOMMAREN KOMMER alltså min kultursida 
fram på ett helt annat sätt, därför så tycker jag 
att det passar att kalla skolavslutningen för 
nyårsafton, slutet på det gråa och tråkiga och 
in med ny färgglad kultur! Det är under juni, 

juli och augusti som mitt sökande efter nya bra 
böcker och spännande ny musik drar igång på 
riktigt. 

DET ÄR DÅ som jag kan vara så där skönt spontan 
och i stället för att göra allt det där jag måste, 
välja att sitta och lyssna på härlig musik en hel 
dag. Att sommar för mig betyder kultur tills 
det står upp över öronen tycker jag förstås är 

väldigt kul. För precis som sommar, musik, 
dans och böcker går hand i hand för min del, 
precis lika självklart är det att kulturen kom-
mer när jag har roligt. 

INTE ÄR ALLA de där fåniga dansstegen som jag 
och mina kompisar kom på särskilt bra eller 
snygga. De har inte säkert inte något kulturellt 
värde för någon annan än oss heller, men det 
gör inget. För vi hade sjukt kul när vi övade in 
dem. 

Därför så kommer min sommarkultur i 
framtiden att innebära en nostalgitripp med 
mysiga minnen och ett par riktigt höga, gälla 
skratt. 

Jag ser fram emot sommaren, och allt vad 
den innebär, i år. Jag är redo att kasta mig ut 
i ett hav av fi lm och musik, böcker, poesi och 
dans. •

Nu är det sommar, 
äntligen! För mig är 
skolavslutningen något

Bea Klein
bea@word-uppsala.se

Juni AugustiJuli

BANANER I PYJAMAS, VOL 1
Vad: en nostalgitripp – eller kanske något man vill glömma. 
Premiär: 17 juni, på dvd.
Humor: 1 %
Nostalgi: 0 % 
Succé: 0 %

DRAG ME TO HELL
Vad: Sam Raimis åter-
komst från Spiderman till 
skräckis.
Premiär: 12 juni.
Läskig: 100 % 
Bra skådespelar-
insatser: 70 % 
Succé: 70 %

JAG ÄR DIN FLICKVÄN NU 
Vad: en nattsvart, rolig, politisk, 
gapig, vrålfeministisk före    ställ-
ning.
Premiär:
11 augusti, 
Stockholms
stads teater. 
Välgjord:
70 %
Bra skådespelarinsatser: 70 %
Publiksuccé: 100 %

HARRY POTTER OCH 
HALVBLODSPRINSEN
Sjätte året för trollkarlen Harry 
Potter. 
Premiär: 15 juli.
Välgjord: 100 %
Bra skådespelare: 60 %
Publiksuccé: 70%

BRITNEY SPEARS
Vad: Cirkus tour har av-
slutats i USA och nu är 

siktet inställt på Europa.
När: 13 juli, Globen.

Scenshow: 100 %
Musik: 70 % 
Succé: 90 %

DUPLICITY
Vad: romantisk thriller 
med Julia Roberts och 
Clive Owen. 
Premiär: 29 maj.
Story: 60 %
Skådespelarinsats: 90 % 
Succé: 80 %

UPPSALA REGGAE  FESTIVAL 
Vad: Uppsalas egen festival med artister som 
The Heptones, Kultiration, Svenska Akademin 
och Busy Signals.
När: 6-8 augusti, i Uppsala så klart. 
Musik: 90 % 
Arrangemang: 70 % 
Stämning: 100 %

BRUCE 
SPRINGSTEEN & 
THE  E-STREET 
BAND
Vad: Working on 
a dream tour gör 
två stopp i Sverige.
När: 7 juni, 
Stockholms stadion.
Spexad show:
50 %
Musik: 80 %
Stämning: 100 %

100%
 kvalitet!

WHERE THE ACTION IS
Vad: stadsfestival med t ex 
The Pretenders, Duffy, 
Moneybrother och Neil Young. 
När: 12-13 juni, Universitetet i 
Stockholm.
Musik: 100 %
Välarangerat: 100 %
Festivalkänsla: 50 %

 Words kulturkvalitetsprognos sommaren 2009.

Bättre än Popaganda blir det inte i sommar, även om Britney ligger nära. Sommarens kultur har ett kvalitetssnitt på 74 procent.
Text: Bea Klein, baserat på egen smak och fördomar. • Foto: UIP (Duplicity), Jaap Buitendijk (Harry), Sony BMG (Britney), Teater Viirus (Jag är din...)

POPAGANDA
Vad: festival med band som 
MGMT, Camera Obscura 
och The Teenagers.
När: 28-29 augusti, Årsta-
viken i Stockholm.
Musikutbud: 100 %
Arrangemang: 80 % 
Succé: 100 %

Sommar = kultur upp över öronen

Frida Amundrud, 17 år, GUC
Jag ska inte vara dum, för det 
är inte kul!

PL För något år sedan genomgick 
du en lättare kris. Kanske var 
den det bästa som kunde 

hända dig. Livet efter har i alla fall blivit 
så mycket bättre än du vågat hoppas på. 
Dock kanske all framgång inte är bra, för 
till fället lider du av det man kallar för stor-
hetsvansinne. Aktar du dig inte så tappar 
du snart fotfästet. Att kräva mycket av sin 
omgivning är i längden förödande. 

Du åker på festival för att många av 
dina kompisar gör det. Du gör ingen-
ting utan dem nuförtiden och ska man 
fortsätta vara i centrum måste man vara 
med där det händer. 

Du är mer populär än någonsin, detta 
ser du även till att ta betalt för.

Det vore så klassiskt att säga 
till dig att sluta följa efter dina 
kompisar. Men du kanske 
mer bör se det här som en uppmaning. Som 
till exempel att vidga dina vyer och sluta vara 
upptagen med det ditt gäng sysslar med. Det 

fi nns många andra trevliga människor som 
väntar där ute, varför inte åka norrut och besöka 
Kiruna festivalen?

H För något år sedan 
genomgick du en 
lättare kris. Du märkte 

bara inte av den, vilket gör 
att du inte förstår att världen 
omkring dig inte är vad den en 
gång var. Glansdagarna har 
tagit slut och du är inte längre 
festens  mittpunkt. 

Du är en fi n människa, 
ingen tvekan om den saken. 
Men akta dig bara för att 
inte bli en sådan där mamma 
eller pappa som man skäms 
över för att de inte har förstått 
att ungdomsåren tagit slut. 

Du åker på festival för att 
kunna säga att du varit där 
eller för att du vill se Lars 
Winnerbäck. Du försöker 
tappert att inte låtsas om att alla andra 
anser att du är en föredetting.

Det vore så klassiskt att uppmana 
dig att åka till något mindre ställe. Det 
tänker jag också göra. Runt om i landet 

fi nns det små och mysiga festivaler att 
besöka, fulla av charm som jätteproppen 
Hultsfred saknar. Varför inte ta sig en 
tur till Skellefteå och besöka Trästocks-
festivalen gratis?

För något år sedan 
genomgick du en 
lättare kris. Du märkte 

bara inte av den, vilket gör 
att du inte förstår att världen 
omkring dig inte är vad den en 
gång var. Glansdagarna har 
tagit slut och du är inte längre 

ingen tvekan om den saken. 

inte bli en sådan där mamma 
eller pappa som man skäms 
över för att de inte har förstått 

 VAD SKA DU INTE GÖRA I SOMMAR?                                                                                                                                                 text Carl Fagerström • foto Gustav Stigestadh

Text och bild 
Freja Arvidsson

Ungdom
Ålder: 17 år.
Pluggar:  Elitidrottsprogrammet på Celsius.
Annars:  Fotbollsmålvakt i Alunda IF, uttagen 

till fl era pojklandslagsläger och 
 Upplandslaget.

Jonatan Mårtensson

Jag spelar utespelare 
också ibland för att 

hålla fotarbetet igång.”

Bollkoll
Är det bara fotboll som 
 gäller i sommar?
– Jo, förmodligen. Det är ett 
landslagsläger i Halmstad som 
jag hoppas få bli uttagen till. 
Om jag blir uttagen får jag veta 
under sommaren. Sedan fortsatt 
seriespel med Alunda.
Du har varit uttagen till pojk-
landslaget i två år, hur långt 
vill du komma som fotbolls-
spelare?
– A-landslaget är absolut 
målet. Och att klättra upp i serie-
systemet. Tränar med Sirius under 
skoltid, så det kan väl förhopp-
ningsvis bli ett första steg.

Hur länge har du spelat 
fotboll?
– Sedan jag var fyra år. Målvakt 
har jag varit i tre, fyra år.
Varför blir man målvakt?
– Viktigast. Det är den mest 
avgörande positionen. Och jag 
tycker det är roligast.
Inte för att man är för lat för 
att springa?
– Nej, inte för min del i alla 
fall. Jag spelar utespelare också 
ibland för att hålla fotarbetet 
igång.

text Therese Gustafsson
foto Ellen Relander

För något år sedan genomgick 
du en lättare kris. Kanske var 
den det bästa som kunde 

hända dig. Livet efter har i alla fall blivit 
så mycket bättre än du vågat hoppas på. 
Dock kanske all framgång inte är bra, för 
till fället lider du av det man kallar för stor-
hetsvansinne. Aktar du dig inte så tappar 
du snart fotfästet. Att kräva mycket av sin 
omgivning är i längden förödande. 

 för att många av 
dina kompisar gör det. Du gör ingen-
ting utan dem nuförtiden och ska man 
fortsätta vara i centrum måste man vara 

Du är mer populär än någonsin, detta 

Virve Ivarsson
virve@word-uppsala.se

Åh nej nu kan 
jag göra vad jag 
vill, vad ska jag 
göra?!?

ANSKE SKA DU ta studenten till 
sommarn, kanske kommer 
du nu ett år närmare den 

dagen, eller kanske har du redan 
gjort det. 

Alldeles oavsett är det svårt att 
komma ifrån att sommaren för 
många innebär slutet på någon-
ting. För mig – som tog studenten 
förra året och nu har pluggat 
ett år på Skrivarlinjen på Wiks 
folkhögskola – innebär den här 
sommaren mest av allt ångest. 

Sommaren breder ut sig längre 
än någonsin eftersom allt plötsligt 
är helt öppet och oklart. Can you 

say panik?
Min mamma ser dock 

oförstående på mig och säger 
att när hon var ung kände hon 
snarare att ”Wow nu kan jag 
göra vad jag vill, vad ska jag 
göra?” i stället för ”Åh nej nu 
kan jag göra vad jag vill, vad 
ska jag göra?!?” Men jag känner 
verkligen så. 

JAG KOMMER ATT stå där och inte 
veta vart jag ska ta vägen när 
sommaren väl står för dörren. 

Och fast den säkert kommer att 
bli asfi n på fl era vis, känns tiden 
då ens största sommarprojekt var 
att eventuellt bygga en trädkoja 
sorgligt långt borta. 

I DENNA ALLMÄNNA kristid gäller det 
därför att påminna sig om att 
man inte är Catwoman: man kan 
inte fi xa och veta allt på en gång, 
men man kan dock – likt Snus-
mumriken – se till att verkligen ta 
det lugnt och passa på att njuta 
av friheten. •

”
Om jag inte har 
pengar gör jag 
det som är  gratis.

AD SKULLE MACGYVER ha gjort? 
Och vad kan jag göra i 
sommar? Jag kan åka båt 

på fl ytande vatten, äta glass utan 
att frysa, kolla på solnedgången 
med en grill i förgrunden, fi ska, 
bada, älska och ha roligt. 

Sommaren är verkligen den 
bästa tiden på året. Detta är dock 
mitt sista sommarlov. På mitt 
sista sommarlov är jag arbetslös. 

Jag vet inte om det är bra eller 
dåligt. Bra för att jag får umgås 
med nära och kära, dåligt för att 

jag inte har råd att göra allt kul 
jag vill. Men jag ska inte deppa 
på sommaren! 

OM JAG INTE har pengar gör jag det 
som är gratis. Sola, bada, dricka 
vatten, mysa och träffa vänner. 
Vad ska man med pengar till på 
sommaren egentligen? 

Man kan leva av naturen, 
 bygga kojor och äta bär, frukt 
och fi sk. Jag ska prova att vara 
lite mer natur-Gustav den här 
sommaren, en MacGyver med 

överlevnad-i-de-svenska-skoga-
rna-legiti mation. 

Det första jag ska göra är att 
dona lite tändstickor. Sen är det 
bara att bygga en koja, en eldstad 
och hitta ett bärrikt område. 

Underbart!? Eller så bor jag 
hos mormor, fl yttar runt mellan 
alla kompis arna, hemma eller i 
bilen. Bilen låter mys men inte 
särskilt MacGyver. 

Hur som helst kommer lovet 
att bli bra, för sommaren är årets 
bästa årstid. •

Gustav Stigestadh
gustav@word-uppsala.se ”

Flipp eller fl opp i sommar

V
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Word görs av gym-
nasieungdomar 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. BEA 

KLEIN
CARL 

FAGERSTRÖMredaktion
NUMMER ARTON 
MAJ 2009
Filtnumret
Foto: Emma Nilsson

wordword

picknick bästa recepten skolkamp katte-skrapan, skolkampen och talangkampen sommartips bästa badplatserna
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NUMMER ARTON
MAJ 2009

Reggae-Yared:
”Det behövs 

mer för unga”

VILKEN 

FESTIVAL 

ÄR DU? 

TESTA!

Målvakt Jonatan 
HOPPAS PÅ 
LANDSLAGET
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Höstens möten!
•  8 September

17.30 Mötesplats #1
•  6 Oktober

09.00 Åsiktsmässa
17.30 Mötesplats #2

•  10 November
17.30   Mötesplats #3

Alltid
• på Grand
•  gratis mat för unga

www.motesplatsen.net


