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Nu är det vår!
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Förändring
på gång
Fokus
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Word testar
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Stig-Björn Ljunggren
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Josefine – fotomodell
8QJRFKIO\NWLQJ
Filmer och festivaler
6RPPDUMREE
Krönikor

FILM • DEBATT • MODE • SKOLMATSTEST • INTERVJUER • PERSONLIGHETSTEST • MUSIK • SEX & RELATIONER
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OMSLAGSFOTO

Tema: Förändring

Vera Bertilsson

förr i tiden. En hel del av dem funkar även
nuförtiden.
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Ź mejla red@word-uppsala.se
Ź sms:a 070-645 31 41
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Bild (uppifrån/från vänster): Vera Bertilsson, Karin Karlsson. Jonas Ytterström, Lova Delfin, Andréas Vadian, Sofia Lagerström, Karin Karlsson
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5 Ungdom
6 Test
8 Mode
10 Fokus: Ekeby
12 Person
14 Frågor & svar
16 Flykting
20 UF-företag
21 Student
22 Flytta hemifrån
24 Hälsa
26 Träning
28 Kultur
30 Kultur
31 Kultur
33 Politik
34 Utgång

Beach 2012 – det är lugnt
%/200251$6 .1233$5%5<7(5sig fria från vinterns kalla grepp.
Solen tar nu övertaget och dagarna blir bara längre. Lovdagarna
är ﬂer. Uteserveringarna och bryggorna blomstrar med människor.
Vårjackan är sedan en tid tillbaka i vardagsgarderoben och kanske
har ångesten för ”Beach 2012” redan börjat.
Men det är just prestationsångesten vi måste bekämpa. I dagens
samhälle pressas vi hårt eftersom människor förväntar sig något
av oss och allt vi gör värderas på ett eller annat sätt – förväntningar som skapas av media, personer i vår närhet eller samhället
vi lever i.

The Comic Garden.

Vilken förändringstyp är du?

Modelljosefine och hårdrocksstil.

Vad man gör på Ekebygymnasiet.

Linda led av om ätstörningar.

Våra experter svarar.

Ung flykting i Uppsala.

Tre företag med framtid.

Du glömmer väl inget?

Så funkar det.

Huskurer.

Vi testar pistolskytte.

Recensioner.

Filmvår, festivalsommar.

Demo: Mysorkestern.

Debatt och sommarjobb.

Kändis: doku-Sara.
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KlQGHOVHU
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Jazzfestival
Sugen på riktigt bra jazz
och blues av unga talanger?
Som vårens Youth Jazz Festival i Stockholm hålls den
lite mindre Uppsala Youth
Jazz & Blues Fest. 7 juni.

De Visas vårshow
I slutet av maj håller kören
De Visa sin årliga vårshow.
I årets föreställning tar de
med sig publiken på en lång
resa vi sällan kommer att
glömma. Skriv upp! 25–27
maj, på Reginateatern.

Barncancergala
Välgörenhetsgala med
Tissue Issue, Kärleksfabriken, Fantastic Four, The
Synergy Band och Ingemar
Södergren & Jan Lindblad,
allt till förmån för Barncancerfonden.
13 april på Grand.

,%/$1' ,1%,//$5 9,oss att det ﬁnns förväntningar och krav när
de egentligen inte existerar. Föräldrar har en särskild förmåga att
pressa oss konstant och ofta ganska hårt, men många pressar sig
själva nästan ännu hårdare. Att vi hela tiden gräver ett större hål
inom oss och endast tänker på det vi misslyckas med skapar inte
bra människor.
Vi borde inse att det inte är bra att vi tvingar oss för hårt mot
dessa förändringar. Jag röstar för en mer avslappnad attityd till
mål och prestationer. Alla kan inte vara på topp hela tiden och
alltid prestera sitt bästa. Vi måste inse att vi faktiskt är riktigt
grymma ändå!
Tänk bara på vad mycket mer vi vet och kan än vad människor
för 50 år sedan kunde.
I stället för att fokusera på vad vi presterar tycker jag också att
vi gör en förändring och börjar uppskatta hur mycket vi anstränger oss. Löften kan vi fortfarande ge, men nu fokuserar vi på att se
vägen dit i stället.

µ-$*+$5.b03$7och även om det kanske inte
gick jättebra till slut så har jag ansträngt mig
och får därför en välförtjänt
nt klapp på axeln”
är en mening vi borde använda
ända oftare.
Det spelar ingen roll närr du gör en förändring i ditt liv och av vilken anledning,
men kom ihåg att du blir en
n lyckligare människa om du uppskattar
skattar
din ansträngning, inte prestatation, och om du inte piskarr
dig när du misslyckas.
Gör du det, så lovar
jag att du inte kommer att må dåligt när
”Beach 2012” väl är
här.

Sommarlov
Det bästa med skolan? Det
kommer fortare än du tror.

$OODNDQLQWHDOOWLGSUHVWHUD
VLWWElVWD9LPnVWHLQVHDWWYL
IDNWLVNWlUULNWLJWJU\PPDlQGn

9LFWRULD-DQVVRQ
RPDWWVHSnYlJHQ
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KONTAKT

red@word-uppsala.se
Barnombudsmannen i Uppsala
Kungsgatan 47a, 753 21 Uppsala
018-69 44 99
sms: 070-645 31 41
www.word-uppsala.se
ANSVARIG UTGIVARE

Ida B Lindman
ida.lindman@dinbarnombudsman.nu
CHEFREDAKTÖR, LAYOUT, ANNONSER

Mårten Markne
red@word-uppsala.se

5HGDNW|UHU

Vad är det bästa med våren?
ELLEN PAN

Feature
ellen.pan@word-uppsala.se
Har hand om mode, test,
diverse intervjuer. Bäst med
våren är att sitta vid ån!

INFORMATION FÖR ANNONSÖRER

word-uppsala.se/annons
TRYCK

Elanders
ISSN

1654-0808
WORD GÖRS AV unga för unga. Word är

en kanal mellan ungdomar i Uppsala:
ett brett medium som ger en känsla för
sammanhang och sammanhållning. Word
vill förstärka ungas känsla av och insikt i
att vara medborgare i Uppsala, och därmed
stärka deras möjlighet till inﬂytande och
delaktighet i samhällslivet. Word är också
en kanal mellan unga och beslutsfattare i
kommunen i och med att Word innehåller
samhällsinformation på ungas egna villkor
och bjuder in till dialog.
Word har funnits sedan 2006 och läses
av hälften av gymnasieungdomarna i
Uppsala (läsarundersökning 2011). Läsarna
är både killar (42 %) och tjejer (58 %). Word
ﬁnns på alla gymnasieskolor i Uppsala och kan också läsas på folkbibliotek,
fritidsgårdar m ﬂ ställen. Word ges ut av
Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell
förening. Vi får stöd från socialnämnden
för barn och unga samt utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i Uppsala
kommun.

5HGDNWLRQ

HANNAH AX

Manager
hannah@word-uppsala.se
Fixar event och så att
tidningen kommer ut till
läsarna. Bäst med våren är
Elle-tidningar och godis på
balkongen.

AGNES NYCANDER

ANDRÉAS VADIAN

ANNA HALL

Skribent
Värmen!

Skribent
All förvirring
när man missat
att gå över till
sommartid

Fotograf
Långa, varma
och utsträckta
nätter!

Skribent
Att sitta på
bryggan. Alla
gånger.

KARIN KARLSSON

LEILA SABZEVARI

Fotograf
Att man kan
cykla överallt.

Skribent
All oanad
extraenergi
som alla tycks
få!

SOFIA
LAGERSTRÖM

JONAS
YTTERSTRÖM

REBECCA
GUSTAFSSON

Illustratör. APU
Att få se den
blåa himlen
igen!

Illustratör,
skribent. APU
Att det är så
långt till nästa
ﬁmbulvinter.

Skribent. APU
Att vi blir
gladare och
piggare

REBECCA KARLÉN

PANTEA
SARAMOLKI

LOVA DELFIN

POLAT AKGÜL

Illustratör
Att det är ljust
längre!

Skribent
Den friska
vårluften.

VICTORIA JANSSON

Kultur
victoria@word-uppsala.se
Håller koll på ﬁlm, musik
och sådant. Bäst med
våren är att sommaren inte
är långt borta.

Skribent
Det börjar bli
varmare och
sommaren är
på väg!

MÅRTEN MARKNE

Chefredaktör
red@word-uppsala.se
Ser till att det blir en
tidning av alla idéer, texter
och bilder. Bäst med våren
är koltrastens sång.

Illustratör
Att det är
ljusare på
morgonen.

Skribent
Att värmen är
här!

Veckans medarbetare
$QQHWWH(NEORP
DESSUTOM MEDVERKAR

word-uppsala.se

facebook.com/tidningenword

Emmy Lund, Matilda Larsson, Moa
Henriksson, Rebecca Fogelfors,
Sara Kallioinen Lundgren, Vera
Bertilsson. Tack till Daniel Ahlm.

7KHVRXQGWUDFNRI
LYSSNA
Lyssna på den här och en
massa andra bra spellistor.

:25'#32

JOHANNA
NORLING

NADIA CHACHE

Samhälle och politik
nadia@word-uppsala.se
Håller i politiksidorna och
gillar mest med våren att
friheten och hennes cykel
känns så självklar.

WORD TRYCKS AV Elanders som är

Svanen-certifierat. Papperet (som
heter Multiart matt) uppfyller
Svanens kriterier. Därför kan vi
Svanenmärka Word. Vi klimatkompenserar trycksaksproduktionen och kan därför märka Word
med Klimatneutral produkt.

ADAM HULTÉN

Annette är från Helsingfors
och har bott i Uppsala
i snart fem år. Hon tar
studenten från Internationella gymnasiet, och ser
fram emot en solig, varm
sommar. Hon har inte varit
med i Word förut, men i det här numret
har hon skrivit en artikel om flyktingbarn,
som en del av sitt projektarbete.
Ź Gör du (eller ska du göra) också ett projektarbete som det kunde bli en artikel av i Word?
Hör av dig till red@word-uppsala.se

FEATUREREDAKTÖR
ELLEN PAN

ellen.pan@word-uppsala.se

6WRUPWURRSHU
GUlNWHUQlVWD

I STAN 5
UNGDOM

7+(&20,&*$5'(1

-DJKDUUHGDQE|UMDWVNULYD
PDQXVWLOOQnJUD79VHULHU
Pontus, Patrik, Rickard och Gustav
är killarna bakom The Comic
Garden, en Youtube-kanal där de
lägger upp hemgjorda humorfilmer. Pontus skriver det mesta
medan de andra står framför
kameran.
– Jag vill göra allt även om det
blir kämpigt ibland. Jag är en
mini-Hitler på det sättet, säger
Pontus.

Hur började ni göra filmer?
– Jag och Gustav kollade mycket
på Youtube. Vi såg humorvideor
och tänkte att det här kan vi också
göra. I vår allra första video klädde
jag ut mig till Beyoncé och sjöng,
säger Pontus.

Vilken respons har ni fått?
– Vi får hat från svenskar som
tycker att vi pratar dålig engelska
medan våra utländska tittare
gillar dialekten, säger Pontus.
– Vi har blivit igenkända på
stan och jag har fått en stalker.
Ibland skriver folk att de sett oss
på olika ställen, säger Rickard.

Har ni tjänat pengar på era filmer?
– Vi har tjänat omkring 700 kr
i månaden från annonser på
Youtube. Allt har lagts på ny
utrustning, säger Pontus.

THE COMIC
GARDEN

Består av: Pontus
Mattson, Patrik Larsson,
Rickard Forsström, Gustav
Schmitterlöw
Youtube: youtube.com/
user/thecomicgarden

Hur ser framtiden ut?
– Vi vill fortsätta så länge vi kan
och få fler tittare så att vi kan
tjäna mer pengar till utrustning.
Vi vill till exempel ha Stormtrooperdräkter, säger Rickard.
– Jag vill jobba med film i
framtiden. Jag har redan börjat
skriva manus till några olika TVserier, säger Pontus.
Text och foto:
Ellen Pan
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FEATUREREDAKTÖR
ELLEN PAN

ellen.pan@word-uppsala.se

9LONHQI|
lUGX"
7H[W+DQQDK$[
 ,OOXVWUDWLRQ6RILD/DJHUVWU|P

*|U:RUGVWHVWRFKWDUHGDSnYLOND
I|UlQGULQJDUGXKDUIUDPI|UGLJ
Du har det väldigt stresssigt en morgon. Vad är det
som du absolut inte får
glömma?
% Du stressar inte, att komma
försent är en naturlig del av din
vardag.
' Ett mellanmål, typ en risifrutti!
Risifruttisar känns mysigt nostalgiskt.
& Dina visitkort och din laptop, du
behöver dem ifall du skulle stöta på
någon att göra affärer med.
$ Cykelnycklar och din mobiltelefon!

Du skriver en önskelista
inför din födelsedag. Vad
önskar du dig mest?
% Pengar att lägga i sparbössan! Du
sparar till ett hus på landet ...
' Musikskivor med gamla hits
från förr att lyssna på när du vill
drömma dig tillbaks.
& Du önskar dig en väckarklocka
som aldrig kommer att tillåta dig
att försova dig.
$ En vattenkokare, alternativt en
mikrovågsugn. Måste ju börja
samla ihop inför flytten hemifrån.

Du hittar en låda på vinden med gosedjur du hade som
liten. Vad gör du med den?
' Du börjar gråta och snyfta över att du lämnat dem ensamma i en kall
kartong så länge.
& Du får panik och börjar tokstäda, vad kan det mer finnas för dumt och
ovärt nedpackat uppe på din vind?
$ Du lämnar dem på en loppis, det är ju bara gosedjur trots allt.
% Det är ett fantastiskt fynd! Du spar allihopa så att alla dina sju framtida
barn kan få gosa med dem.

Du ska köpa lösgodis på
affären, vad väljer du?
' Du har alltid älskat precis samma
godisar, röda ferraribilar och vingummi!
% Du köper bara karameller som tar
riktigt lång tid att suga färdigt på,
sådana som man gärna blundar när
man äter.
& Du tar det första bästa du kan
kasta ner i påsen, handla hinner du
egentligen sällan göra i annan fart
än kvicksnabb!
$ Du vet inte riktigt, en blandning
av allt ungefär.

Du sitter hos tandläkaren.
Hur står det till med dina
tänder?
$ Du får sällan hål, ett resultat av
dina goda hygienvanor.
% Du hör knappt vad tandläkaren
säger, du är för upptagen med att
fantisera om framtiden.
& Du har massor med hål och tandsten, för du hinner sällan borsta
tänderna ordentligt.
' Det händer att du fortfarande
suger på tummen, och du har
därför problem med ett irriterande
överbett.

7

|UlQGULQJVW\S

A Verklighetstrogna
Veronika

B Drömmande Daniel

Du är realistisk och ordinär när det
kommer till ditt förhållande till
förändringar. Du välkomnar förändringar, för dig är de en naturlig del
av livet, samtidigt som du tycker
att det kan kännas sorgligt ibland
när du inser att tiden passerat så
snabbt. Du känner dig spänd inför
framtiden, men ser ingen direkt
poäng i att stressa fram till den, du
chillar och låter den komma till dig
i stället.
Tips: Det kan vara så att du behöver
anstränga dig lite mer för att skapa
passion i livet. Det är inte fel att
drömma tillbaka eller att längta efter framtiden ibland. Tillåt dig själv
att komma i närmare kontakt med
dina minnen och dina drömmar.

Du låter det mesta av världens brus
och oljud passera utan att påverka
dig. Ditt liv har inte riktigt börjat än,
men du vet precis hur underbart
det kommer att bli när det väl tar
fart.
Du tillbringar mycket tid åt att
drömma dig framåt. Framtiden är
mycket viktigare för dig än nuet,
och du har planerat allt i detalj. Du
ser nuet som en slags förfest, det
riktiga partyt har inte riktigt börjat
än.
Tips: Försök att ta vara på nuet,
det finns mycket du kan göra nu
men som kommer att bli svårt att
göra senare i livet. Släng inte bort
tiden, för den har en tendens att gå
väldigt fort ibland!

C Stressige Soran
Du är så stressad att du knappt
hinner känna något över huvud
taget. Du hetsar igenom dina förändringar utan att hinna tänka. Ditt
förflutna, ditt nu och din framtid
har buntats ihop till ett enda stort
stressmoment.
Du hinner sällan reflektera över
något särskilt mycket, du är för uppfylld av allt du måste hinna med
och allt du måste göra.
Du tar dig själv på mycket stort
allvar och är rädd för att misslyckas
med livet.
Tips: Tagga ner, sitt still ett slag och
släpp in omvärlden. Stressandet gör
att du går miste om just det du är
så rädd för att missa: livet.

D Bakåtsträvande Bettan
Du ogillar förändringar och tar
oftast två steg bak när andra tar ett
steg fram.
Du protesterar mot föreställningen att man måste växa upp bara för
att man blir äldre. Om du själv fick
bestämma så skulle ingen behöva
bli vuxen. Du älskar nostalgi och vill
att så lite som möjligt ska förändras
i ditt liv.
Du tänker ofta tillbaka och önskar
att du skulle kunna resa tillbaka i
tiden och leva om din barndom.
Tips: Hur mycket du än vill så går
inte tiden att stanna. Du kommer
att bli äldre och förändras, vare sig
du vill det eller inte. Försök att ta
vara på dina minnen, och samtidigt
njuta av förändringen.

8 MODE
STIL

FEATUREREDAKTÖR
ELLEN PAN

ellen.pan@word-uppsala.se

Kortvarig
lycka

0RGHOONDUULlU

-$**c5/b1*6gågatan

och
känner solen slinka in under
mina nyinköpta solglasögon.
Folk trängs i vårsolen. Kaféerna har ställt ut sina möbler
och fåglarna kvittrar i takt med
takdroppen. Vi går mot ljusare
tider, jag är glad. Välkommen
du glada vår!
Våren hör ofta till en förändring, en förbättring. Ett halvårs
mörker har precis passerat och
vi vill välkomna denna årstid
allra vänligast.
Medierna skriker åt oss att
förstärka vår lycka genom att
köpa prylar, konsumera mera.
Varje vecka skyltar press och
modekedjor om nyheter och
erbjudanden, och ja, vi går på
dem, om och om igen. Förändra och förbättra.

JOSEFINE NIKLASSONS MODELLKARRIÄR tog sin början när
hon var fjorton och upptäcktes av en modellscout i London. Hon kom med i en modellagentur
där företag kan välja modeller ur ett bildregister.

Har modelljobbet några baksidor?
– Det är en hård bransch och ibland är det svårt
att inte ta kritik personligt. Det är mycket korta
svängar och jag försöker få ihop det med skolan. I början gör man mycket gratis jobb
men när man väl jobbat upp sig och
JOSEFINE NIKLASSON
börjat få betalt så kan det bli väldigt
Ålder: 17.
mycket. Det finns inga tvång, men ofta
Skola: Celsius.
rekommenderas man att gå ner i vikt
Gör: Jobbar som modell och
för att få fler jobb.
pluggar på Celsius.
Största fotojobbet: För Elle
Hur går det till backstage?
– Jobben består av mycket väntan. Hår
Italia.
och smink tar flera timmar. På visningar
blir det kaos sista timmen innan showen
börjar. Det kan vara jobbigt, men det är värt det.

Hur är relationen mellan modelltjejerna på visningar?
– Väldigt bra, alla är kompisar. Dock kan det
finnas en bakomliggande konkurrens.

Vad tycker dina föräldrar och vänner om ditt jobb?
.$10$1.g3$lycka?

Det kan
man i alla fall inte enligt Evert
Taube och hans beat Fritjof och
Carmencita.
Jag menar, du har gjort ett
jättebra köp av ett par jeans
som du länge gått och trånat
efter men inte haft råd. Nu
kom de äntligen på rea och du
jublade och köpte dem glatt.
Kommer du två månader
senare vara lika glad i dessa
jeans?
Nej, antagligen
n inte.
Lyckan i det vi konsumerar
onsumerar
är himla kortvarig.
ig.
%/,5 9,5(17av lurade
urade av
att vi ska bli lyckligare
kligare
av att konsumera?
a?
Kanske blir vi det,
t,
men jag tror vi bör
ör
tänka om och söka
ka
lycka från andra
aspekter – och handla
andla
med måtta.
Möt våren på ditt
eget sätt!

-RKDQQD
1RUOLQJ
RPDWWP|WDYnUHQ
:25'#32

– Mina föräldrar kan oroa sig över mina utlandsresor och om jag får en rättvis lön. Ibland kan jag
uppleva att kompisarna är avundsjuka, men de
flesta är glada för min skull.

Några tips till andra som vill bli modeller?

Modeprofilen

– Det låter klyschigt, men var dig själv!
Text: Ellen Pan
Foto: Karin Karlsson (stora bilden)

DNWXHOOWLVWDQ
.OlGE\WH

0RGHYLVQLQJ

%ORJJ

Snart är det dags för klädbytardag på Vox Publicum.
Max tre plagg kan bytas.
Samtidigt kommer ett
antal olika unga finnas
där för att ställa ut sina
egendesignade kläder som
man har möjlighet att köpa
under dagen. Musik utlovas.
Intäkterna går till Världens
barn.
Ź 28 april, Vox Publicum

Katedralskolans modevisning arrangeras i år
av Sheila Almasi, som
dessutom är bloggare och
stylist. Hon och fem andra
tjejer från skolan har skapat
och designat unika klädkollektioner som kommer
att visas.
Foto: Malin Hägglöv

Uppsalakillen Christopher
Guevacci bloggar inspirerande om vad som är aktuellt inom mode, olika stilar
och vad han själv bär för
kläder. Denna inspirerande
kille kan man till och från se
som modell i Uppsalatidningar – och dessutom har
han för länge sedan gjort
APU på Word!
Ź guevacci.se

Ź 13 april, Katedralskolan

9

6RILD
/DJHUVWU|P
*8&$38Sn:RUG
nU
9DGEOLUGXLQVSLUH
UDGDY"
– Jag blir inspirerad när
folk vänder sig en extra
gång för att se min tuffa
stil! Alltid lika kul!
5RFN Rockzone.
7U|MD
rockmerchuniverse.com
%\[RU Rockzone.
+DOVGXN NewYorker.

.LP
6RWNDMlUYL

*8&
nU
9DUN|SHUGXGLQD
NOlGHU"
– Jag köper mina kläder
lite överallt, men mest på
nätet. I Uppsala finns ett
ställe som heter Mad dog
men de har nästan bara
byxor.
– Jag tycker om den
alternativa stilen av
modevärlden, och
normala människor är ju
emot allt som är udda.
-DFNDE\[RURFK
VNRUShock, Stockholm

6WLO

)RWR.DULQ.DUOVVRQ

Butiker
gothicshop.se
bluefox.nu
rockzone.se
maddog.se
shock.se

#32:25'

10 SKOLA
SKOLA I FOKUS

FEATUREREDAKTÖR
ELLEN PAN

ellen.pan@word-uppsala.se
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EUXNILQQHUYLLGDJ(NHE\J\PQDVLHW+lU
NDQPDQXWELOGDVLJWLOOVnROLNDVDNHUVRP
HOHNWULNHURFKIORULVW

(NHE\
HISTORIA
Efter att Ekeby Bruk lagts
ned tog gymnasieskolan
över det gamla brukets
lokaler i mitten på 80-talet.
2005 delades skolan när
de teoretiska programmen
flyttades till det då nya Rosendalsgymnasiet. Då fick



skolan namnet Ekebygymnasiet.
På skolan studerar ungefär 400 elever. Skolan har
fyra program, alla yrkesförberedande: Florist, Hotell
och turism, Restaurang
och livsmedel, samt El och
energi (som flyttade hit från
Fyris 2008).

Texter: Matilda Larsson,
Rebecca Fogelfors, Mårten Markne
Illustration: Moa Henriksson.
Foto: Sara Kallioinen Lundgren

RESTAURANG OCH BUTIK

2 X MATSALAR

Ekeby har en restaurang som är öppen för allmänheten
både vid lunchtid och vissa kvällstider. Denna restaurang
sköts om av skolans elever och maten som serveras är lagad
av Ekebys restaurangklasser. Gymnasiet driver även en egen
butik som säljer blommor, mat och fikabröd som gymnasiets elever åstadkommit.

Eleverna kan välja mellan
två matsalar när de ska äta
sin skollunch. ”Kerstins kök”
fungerar som en helt vanlig
skolmatsal (se skolmatpatrullens test på nästa sida),
och där äter också John
Bauer-gymnasiets elever,
medan ”Stekeby” drivs av
skolans restaurangelever.

LÄRARTÄTT
Ekeby har 8,5 lärare per 100 elever – en lärare mer per
100 elever än genomsnittet för Uppsalas gymnasieskolor.

U|VWHURP(NHE\
ADAM
HAMMARSTRÖM

PERNILLA GÜRBÜZ

Restaurang

9DGlUGHWElVWDPHG
(NHE\J\PQDVLHW"
– Det bästa är att alla
känner alla och att det är
en liten skola. Det finns
heller inga krav på hur man
ska klä sig, utan det är en
väldigt avslappnad stämning här.
)LQQVGHWQnJRWSn
VNRODQVRPGXVHUIUDP
HPRWOLWHH[WUD"
– Vi har återkommande
temadagar då alla elever
får arbeta inom ett visst
område. Sist hade vi temat
Hållbar utveckling och då
fick eleverna exempelvis
lära sig om hur man lagar
mat på ett så miljövänligt
sätt som möjligt.

9DGlUGHWElVWDPHG
VNRODQ"
– Jättejättebra skola, jättejättebra lärare, väldigt bra
undervisning, jättekul att gå
i skolan. Det är det bästa jag
vet, det är mitt liv. Jag gör
inget annat, det är mitt liv.
9DUI|UYDOGHGXDWWVWX
GHUDKlUSn(NHE\"
– Ingen aning.

-lWWHMlWWHEUD
VNRODMlWWH
MlWWHEUDOlUDUH

Schemaläggare, lärare

.lQGLVDUVRPJnWWSn(NHE\
Josefine Öqvist
Andreas Hedlund
Årets kock 2002

André Zuniga Asplund
Idoldeltagare 2011
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Foto: Ellen Pan,
Ann Odong

Landslagsspelare fotboll

MICKE JOHANSSON
Restaurang
9DGlUGHWElVWDPHG
VNRODQ"
– Det bästa med Ekeby är
stämningen! Alla eleverna
är vänner med alla och
ingen är otrevlig på något
sätt. Lärarna är trevliga
och hjälper eleverna så
bra de kan för att man ska
klara skolan. I de praktiska
ämnena är lärarna väldigt
duktiga på det de lär ut.
9DUI|UYDOGHGXDWWVWX
GHUDKlU"
– För att jag tycker väldigt
mycket om att hålla på med
mat och diverse färskvaror
och eftersom Ekeby hade

restaurang och livsmedelslinje så tyckte jag att det
var självklart att jag skulle
välja det.
9DGW\FNHUGXRPK\
JLHQHQSnVNRODQ"
– Hygienen är en viktig del
i utbildningen så vi städar
alltid och håller rent efter vi
haft de praktiska ämnena,
och så har vi städare som
håller skinande rent i skolornas korridorer.
9DGKDUGXWlQNWJ|UD
HIWHUJ\PQDVLHW"
– Efter utbildningen så är
jag garanterad jobb, så då
vill jag börja jobba direkt,
eftersom jag inte orkar
plugga vidare.
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:RUGWHVWDU
VNROPDWHQ
(NHE\ -RKQ%DXHU
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Ekebygymnasiet har två matsalar. Den ena drivs av
restaurangeleverna, men vi åt i den ”vanliga” matsalen.
Det är också här som John Bauers elever äter.
9,0b77(

.|WLG Nästan ingen två gånger, 8 minuter en gång.
/MXGQLYnYLGERUGHW Hög! 74,5 dB(A) i genomsnitt,
upp till 79.
0DWHQVWHPSHUDWXU Jämn och bra, kring 60 °C.
)/(5)$.7$

0DWHQODJDV delvis på skolan, delvis är den förproducerad.
.RVWQDGSRUWLRQ HQGDVWOLYVPHGHO  13 kr.
6nP\FNHWVOlQJVGDJ 30 kilo (=ca 40 gram/person).
+DUSHUVRQDOHQInWWXWELOGQLQJXQGHUGHW
VHQDVWHOlVnUHW" Ja, och mer är planerad.
9,7<&.7(
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Ekeby.
Källa: skolval2010.se och siris.skolverket.se.
Betygssiffrorna avser de som tog studenten 2011.

Helt okej skola att äta på.
Varierande kvalitet på maten, okej i det stora hela. Bra
lokal men hög ljudvolym.
3HUVRQDOHQVDWWLW\G 7/10.
/RNDOHUQD 5/10.
0DWUR 3/10.
$SWLWOLJKHW 6.5/10.
0lWWQDGVi blev hungriga innan skoldagen var slut.

SÅ HÄR GICK TESTET TILL
Flera personer åt vid tre tillfällen under
vårterminen 2012. Mattemperaturen är
ät-temperaturen, dvs när vi satt oss.
Ljudnivån mättes vid bordet. Totalintrycket består av en sammanvägning
av testpatrullens åsikter. Vill du läsa mer om
testet, hur vi räknat och om skolmat i allmänhet?
Ź www.word-uppsala.se/skolmat
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FEATUREREDAKTÖR
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bWVW|UQLQJDUQDNRPPHUDOOWLGDWWILQQDV
L/LQGDVEDNKXYXGPHQPHGKMlOSDYHWW
YnUGSURJUDPKnOOHUKRQSnDWWEOLIULVNRFK
PHGVLQEORJJYLOOKRQKMlOSDDQGUD
ELLEN PAN

ANDRÉAS VADIAN

Text

Foto

/LQGDNDQ
lWDLJHQ

'

(7%g5-$'(,sjuan.

Linda var
en till synes normal tonårstjej som tacklades med den
utseendeﬁxering alla unga
människor möter. Medan
många drabbas av dåligt
självförtroende på grund av
samhällets strikta ideal, gick
Linda ett steg längre. Hon
hamnade i en ond cirkel av
olika ätstörningar.
– Plötsligt började jag tänka allt mer
på utseendet och äta mindre. Men det var
svårt så jag började i stället kräkas upp
maten. Efter ett tag slutade jag att äta.

0('(77/((1'(på

läpparna i ett försök
att stänga ute de svåra känslorna berättar
Linda att hon har två sidor: Den ena sidan
vet att beteendet är ohälsosamt medan den
andra är destruktiv och säger att hon är
ovärdig att äta.
– Innerst inne visste jag väl hela tiden att
det var skadligt. Men det var inte förrän
mina föräldrar och vänner hjälpte mig att
söka hjälp som jag kunde erkänna sjukdomen för mig själv. De har stöttat mig
mycket. Anorexia är en sjukdom som även
tär på omgivningen.
Vi sitter med varsitt glas vatten och
kisar mot solen som strålar in genom
fönstren. Linda pratar om sina upplevelser,
det märks tydligt att hon vill dela med sig
av erfarenheterna för att hjälpa andra.
– Mitt mål är att stödja andra som har
liknande problem. Jag har en blogg där jag
beskriver mina upplevelser, vilket även kan
öka förståelsen hos dem som inte begriper
hur man kan svälta sig själv. Om jag hade

:25'#32

sett en sådan blogg tidigare så hade min
sjukdom nog inte gått lika långt. Folk har
sagt att bloggen hjälpt dem komma ur sina
ätstörningar och det känns jättebra.
3c%/2**(1.$1man läsa om Lindas
tankar, känslor och dagliga liv. Hon är
sjukskriven och genomgår ett dagvårdsprogram där man äter under uppsyn i nio
veckor. Därefter fortsätter man med en
individuell plan utifrån behov. Patienterna
har en terapeut och en läkare. I början är
motion helt förbjudet, men efter ett tag
kan man börja med enkla promenader.
– Programmet baseras på mycket eget
ansvar, det krävs vilja för att komma ur
sjukdomen. Vi som går där har blivit
väldigt nära vänner, vi förstår varandra
och slipper känna oss ensamma i ätstörningarna.
9,',6.87(5$59$5)g5 så

många unga tjejer lider av ätstörningar. Linda poängterar
inﬂuenserna från media och reklam.
– Det handlar mycket om dieter och
viktnedgång. Jag tror inte att det är något
man egentligen tänker på men som ändå
snappas upp undermedvetet.
Även om Linda är på bättringsvägen
säger hon att det hela tiden går upp och
ner. Då en ätstörningspatient lätt faller
tillbaka i sitt gamla beteende är det viktigt
att behandlingen är tillräckligt lång, så att
man verkligen blir frisk.
– Jag hoppas på att så småningom
kunna leva normalt även om ätstörningarna alltid kommer att ﬁnnas i bakhuvudet.
Jag har bara en kropp och den ska jag leva
med resten av livet.
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ÄTSTÖRNINGAR
Ätstörningar kännetecknas
av att man tänker mycket
på vad och när man
ska äta/inte
äta. Uppfattningen om den
egna kroppen brukar
förändras. Skuldkänslor
kopplade till mat är vanliga.
Ätstörningar påverkar
kroppen och kan vara
farliga. Dessutom mår man
psykiskt dåligt av att man
sätter upp många regler
kring mat och blir dömande
mot sig själv. Man kan också
undvika att umgås med
andra för att slippa äta eller
svara på frågor om ätande.
Ofta behöver man hjälp
från någon närstående för
att inse att man har problem.
Källa: umo.se

HÄR FINNS HJÄLP
• Barn- och ungdomspsykiatrin, 018–611 25 25.

• Anorexi/bulimi-kontakt,
abkontakt.wordpress.com

-DJKDUEDUDHQNURSSRFKGHQ
VNDMDJOHYDPHGUHVWHQDYOLYHW
LINDA EKLUND

Ålder: 18 år
Gör: Går tvåan på
Lundellska Skolan, behandlas för ätstörningar och
bloggar om sin sjukdom.

Blogg:
lindaeklunds.blogg.se

#32:25'
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RELATIONER

$GDP
+XOWpQ
VH[RFKUHODWLRQHU

.DULQ
%LVKRS%RQGHVWDP

3RODW$NJO
VRFLDODSUREOHP

OlNDUHSn8QJGRPVKlOVDQ

Ställ en fråga!
Ź mejla fraga@word-uppsala.se
Ź sms:a 070-645 31 41

cOGHUV
VNLOOQDGHU
LUHODWLRQHU
lUMXQnJRW
VRPRIWDNDQ
GLVNXWHUDV

)UnJRUVYDU
+XUYHWPDQRPHQWMHMKDUNRPPLW
HJHQWOLJHQ"

Det uppenbara svaret på den här frågan
är att du helt enkelt frågar henne eller
märker det på henne. Av din fråga kan jag
dock tänka mig att du undrar om det ﬁnns
någon ”biologisk indikation” på att en tjej
får orgasm.
Svaret är att vad som händer när en tjej
får orgasm varierar väldigt mycket från
person till person. Vissa kan få fontänorgasmer medan andra blir lite våtare eller
ryser till. Ofta kanske man tror att ju mer
högljudd och våt en kvinnas orgasm är
desto skönare, men effekten behöver inte
spegla hur kraftfull orgasmen är.
Sanningen är nog ändå att hur tjejer reagerar på en orgasm är väldigt olika och det
du kan göra är att lära känna din partner
bättre i sängen.
Genom att kommunicera i ert sexliv så
kan ni båda helt enkelt lära er vad som kan
framkalla orgasm hos den andra, förhoppningsvis leder det också till att ni kan prata
om orgasmer med varandra och berätta för
varandra när ni kommer.
-DJlURFKKDUJDQVNDQ\VVEOLYLW
WLOOVDPPDQVPHGHQNLOOHVRPlU
+DQlURUROLJI|UKXUKDQVNRPSLVDU
VNDUHDJHUDSnnOGHUVVNLOOQDGHQKXU
VNDMDJEHWHPLJI|UDWWGHVNDDFFHS
WHUDPLJ"

Åldersskillnader i relationer är ju något
som ofta kan diskuteras, kanske främst

:25'#32

mellan unga. I ditt fall, där du närmar dig
vuxen ålder och din kille är en ung vuxen,
blir skillnaderna troligtvis mindre och
mindre ju längre tiden går.
När det kommer till hans kompisar så
får du tänka på att de troligtvis är i hans
egen ålder och eftersom du och din pojkvän fungerar bra ihop så kommer det nog
inte vara något större problem med hans
kompisar heller. Ett moget beteende kommer nog att spela en betydligt större roll än
de år det skiljer mellan er.
Tänk på att det inte är så väldigt många
år mellan er egentligen, även om det kanske kan kännas som det nu, om du går på
gymnasiet och han går på universitet eller
jobbar.

(QWMHMLPLQNODVVKDUVWRUDSUREOHP
PHGKXUPDQNDQEHWHVLJPRWIRON
+RQKnOOHUSnRFKNOlQJHUSnIRONKRQ
LQWHNlQQHURFKLEODQGEOLUKRQLVWlOOHW
KHOWJDOHQI|UVPnVDNHURFKGnNDQKRQ
E|UMDVOnVVPHGGHQVRPVWnUQlUPDVW
+RQVW|USnOHNWLRQHUQDRFNVn-DJ
lURUROLJI|UKHQQHPHQGHVVXWRPVn
lUMDJRUROLJI|UDWWPLQDEHW\JVND

Har ålder någon betydelse i en relation?

Olof Matiasson
18 år
Kunskapsgymnasiet

Julia Tillenius Ettemo
18 år
Kunskapsgymnasiet

Yosef Tarekegn
18 år
Kunskapsgymnasiet

Så länge det inte är en
skillnad på 4 5 år så har det
inte någon betydelse.

Nej, det är bara en siffra,
men gränsen går när man
är över 18.

Många utvecklas i olika
hastighet. Det gör ingen
skillnad.
Text: Sofia Lagerström. Foto: Jonas Ytterström.
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 ElWWUH

,EODQGNDQVH[OLYHW

NlQQDVOLWHYlOUHJLVVH +LWWDHQQ\VH[LJ
SODWV Det behöver
UDW9DUHVLJGHWKDQG
inte vara så krångligt
det låter. Byt ut
ODURPGLJHQVDPHOOHU som
sängen mot en filt på
GLJWLOOVDPPDQVPHG
golvet, typ.
QnJRQDQQDQVnNDQ

VPnI|UlQGULQJDUYDUD +|MP\VIDNWRUQ Investera i lite nya
VN|QW

Text: Hannah Ax

VMXQNDQlUMDJLQWHNDQNRQFHQWUHUD
PLJSnOHNWLRQHUQD

Den här tjejen kan uppenbarligen inte hantera vanliga sociala situationer på ett okej
sätt. Då är frågan om hon bara är ”ouppfostrad” eller om det ligger något annat
bakom, till exempel psykiska problem
eller någon störning? Svaret på den frågan
spelar stor roll för hur du och andra ska
hantera hennes beteende.
Om hon bara allmänt beter sig illa så
bör alla sätta gränser för henne, oavsett
om hon klänger eller bråkar. Vredesutbrott
och att slåss lönar sig om man därmed får
sin vilja igenom, så ”nej” är ett bra ord för
er andra att använda.
Om hon har andra, djupare problem
än bara brist på folkvett blir det svårare.
På hennes beteende låter det som om hon
har någon form av psykiska problem eller
någon störning. I så fall behöver hon professionell hjälp.
Jag kan råda dig att prata med någon
lärare, kurator eller skolsköterskan. Berätta att du är orolig för henne, och tryck
lite extra på att du är orolig för dina betyg.
När elever stör på lektionerna ska
läraren ingripa. Om lärarna låter henne
hållas kanske det är för att de vet något
om hennes bakgrund som inte du vet, men
vad som än ligger bakom så behöver du
och dina klasskamrater hjälp att hantera
hennes beteende. Och kom ihåg, försök att
inte snacka skit bakom ryggen på henne –
det kommer inte att hjälpa någon.




3U|YDHQQ\VXSHUDWOHWLVNVWlOOQLQJ Ett fint
sätt att kombinera stretch och njutning.


Är sexet för regisserat?
Hitta på något nytt.
Foto: Sonet film,
ur filmen Jalla jalla.

ljusslingor och doftljus
för att skapa rätt stämning.

'HWNOLDU|YHUDOOWNDQGHWYDUDVNDEE"

Skabb orsakas av ett pyttelitet kvalster, ett
0,4 mm stort djur som gör gångar i huden
och lägger ägg som kläcks där. Skabb kan
sprida sig mellan människor genom nära
kontakt, som att man har sex eller delar
säng, men inte genom att man skakar hand.
Ofta sätter sig skabben mellan ﬁngrarna,
vid handleder, i armhålor eller runt naveln
och där kan man få små röda knottror.
Skabb kliar, värst på nätterna. Man får
ofta rivmärken för att man kliar sig när
man sover.
Skabb behandlas med ett medel som
heter Tenutex, som kan köpas receptfritt
på apoteket. Man skall smörja in precis
hela kroppen och dessutom se till att tvätta
kläder och lakan. Det kan ta ﬂera veckor
innan klådan går över. Det är inte bra att
behandla sig om man inte är säker på att
det är skabb man har och därför kan man
behöva gå till en doktor på vårdcentral för
bli undersökt. Det kan ju klia i skinnet av
andra orsaker, som att man är torr av att
man duschar ofta utan att smörja in sig,
eller för att man har eksem.
Flatlöss, då?

Det är också ett litet djur som ser ut som
en miniatyrkrabba. Lusen håller sig fast
i hårstrån. Den trivs bäst i lite grövre
hårstrån, som könshår, ögonfransar eller
ögonbryn. De kliar också. Flatlöss är 1–2
mm stora, och man kan alltså se dem.
Ibland kan man också se deras bajs, ett
rödbrunt pulver.

/nWVDVOLWH Det är inget fel med fantasi och
drömmeri. Rollspel är dessutom väldigt underskattat! Både solo och i sällskap.



/nWEOL Ibland kan det vara jättesexigt att inte
ha sex. Och lite avhållsamhet kan göra det extra
speciellt när det faktiskt är dags.

De smittar vid nära kontakt, som skabb,
och behandlas med samma medel. Om de
sitter i ögonfransar måste man plocka bort
dem med pincett.
'HWlUVnDWWMDJKDUHQKRPRVH[XHOO
NRPSLV+DQEUXNDUYDUDVSUDOOLJ
JLOODUDWWVNlPWDRFKSUDWD0HQSn
VLVWRQHKDUKDQEOLYLWPHUW\VWOnWHQ
-DJI|UVWnUDWWQnJRWlUSnWRNPHQ
YDGGHWlUYHWMDJLQWH9DUMHJnQJMDJ
IUnJDUKXUKDQPnUVnEOLUMDJLJQRUH
UDG-DJInULQJHWVYDUKHOWHQNHOW-DJ
NlQQHUSnPLJDWWQnJRQHOOHUQnJUD
WUDNDVVHUDUKRQRPSJDKDQVVH[XHOOD
OlJJQLQJ+XUVNDMDJKMlOSDPLQNRP
SLVDWWYnJDYDUDVLJVMlOY""

Det kan vara svårt att lösa problemet när
du inte vet vem eller vilka som trakasserar
din vän. Det jag råder dig att göra är att
stötta honom. Det kan leda till att han
öppnar sig och berättar för dig vad som
har hänt eller händer. Jag tror att ditt stöd
kan hjälpa väldigt mycket. Prata med din
vän.
Homofobiska åsikter kan handla om ens
eget liv eller personer i ens närhet, som att
tycka att det är okej med lesbiska ”bara
man själv slipper se dem”.
Det går också att bete sig omedvetet homofobiskt, genom att till exempel dra ett
skämt utan att tänka på att det kan vara
kränkande. Det är vanligt hos enskilda personer och i grupper, men också i samhället
i stort.

#32:25'
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(QVDPXWDQIDPLOMLHWW
1DLPDlUHQDYWXVHQWDOVXQJDL
YlUOGHQVRPNRPPLWWLOOHWWQ\WW
ODQGXWDQVLQDI|UlOGUDU)|U:RUG
EHUlWWDUKRQRPIO\NWHQRFKVLQD
IUDPWLGVSODQHU
7H[WRFKIRWR$QQHWWH(NEORP
 ,OOXVWUDWLRQ5HEHFFD.DUOpQ
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
Ensamkommande flyktingbarn är
personer under 18 år,
som kommer till och
söker asyl i Sverige
utan föräldrar eller annan
vårdnadshavare.
Ensamkommande flyktingbarn är
inte någon homogen grupp. De har
olika bakgrund och olika erfarenheter. Antalet ensamkommande barn
som kommer till Sverige har ökat
kraftigt de senaste åren. År 2011
sökte 2 657 ensamkommande barn
asyl i Sverige. De flesta kommer från
Afghanistan (1 693) och Somalia

(251). FN:s barnkonvention fastslår
att varje barn har rätt till att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld,
men det är ingen självklarhet i alla
länder. Då ett flyktingbarn anländer
till ett nytt land skall det ha rätt till
skydd och hjälp, enligt Barnkonventionen.
Visste du att ungefär var fjärde människa som söker asyl i Sverige har
utsatts för tortyr eller är traumatiserad av krig och våldsamheter?
Källor: Migrationsverket
Röda Korset
FN:s barnkonvention

9DGNDQPDQELGUDPHGWLOOHQIO\NWLQJ"*|UGHWQnJRQVNLOO
QDGI|UXQJGRPDUQD"+DUGXPlUNWQnJRQVNLOOQDGSnKXU
VDPKlOOHWYlONRPQDUIO\NWLQJDUJHQRPnUHQ"

7LOO8SSVDODIUnQ
1b51$,0$9$517

VENLA MANNINEN

THERESE BENNICH

Aktiv som fadder i Röda Korsets
verksamhet Vänner Emellan.

Aktivitetsansvarig i Röda Korsets verksamhet Vänner Emellan på Storträffen.

 Vi vet hur samhället och kulturen
fungerar, kan coacha och visa nya
möjligheter. Språket är också en bra
träningsmöjlighet.
 Det hoppas och tror jag. Om
jag hade varit nykomling hade jag
uppskattat att någon bryr sig.
 Man har mer börjat erbjuda
stöd till flyktingar. Röda korset har
många olika verksamheter.

 På Storträffen kan man bidra med
sitt goda humör, göra någonting kul
tillsammans med ungdomarna och
dra med dem på aktiviteter som de
kanske själv aldrig hade provat på.
 Ja det tror jag! Vi träffas, lär känna
varandra och har kul!
 Flyktingfrågan är ju en ständigt
pågående debatt. Jag tror att folk
allt mer vill engagera sig.

:25'#32

år gammal
lämnade hon allting hon kände
till bakom sig. Föräldrarna och
de fem syskonen blev kvar i
det krigsdrabbade Somalia, det
fanns bara pengar för en biljett.
I Sverige väntade en främmande kultur, kallare klimat och
annorlunda människor. Trots
hennes historia är det en glad
tjej jag träffar en vanlig kväll
på Stora torget i Uppsala.
Naima, som egentligen heter
något annat, föddes 1993 i
Mogadishu i Somalia. Hon
bodde med föräldrar och fem
syskon i inre staden. Hon gick i
skola, hjälpte till i hemmet och
träffade kompisar.
Somalia har länge befunnit sig i inbördeskrig. 1978

startade kriget då ﬂera olika
grupper försökte störta den dåvarande presidenten Siad Barre.
1991 besegrades presidenten,
men stridigheterna mellan
klanerna och krigsherrarna
fortsatte, vilket ledde till laglöshet, våldtäkter och misskötsel
av jordbruket så att miljontals
människor svalt.
Både FN och USA har varit i
landet, men båda har dragit sig
undan. En regering försöker nu
styra landet, men än en gång
råder fullt inbördeskrig.
)5c1$//7'(77$anlände

Naima till Sverige 2010. På frågan hur känslorna låg till när
hon anlände till Arlanda svarar
Naima på sin vaga svenska:

WQ\WWODQG

NULJHWV6RPDOLD
”jobbigt”. Hon berättar hur
förvånad hon blev när hon inte
kunde se eller höra tecken på
krig i detta land.
– Kylan var också en chock
då jag anlände mitt i vintern.
Hemma har vi upp till 32 grader varmt ibland.
18+$51$,0$levt i Sverige i
cirka två år.
– Jag trivs bra, säger hon.
Naima bor på ett transitboende i Uppsala för ensamkommande barn och ungdomar, och
går i skolan.
– I skolan tränar vi svenska
aktivt varje dag.
Lätt har det inte varit, ensam
och rädd har hon känt sig ﬂera
gånger. Naima berättar ändå

hur tacksam hon är över att
slippa kriget:
– Hemma i Somalia kunde
jag ju verkligen beskåda kriget
utanför mitt fönster.
Naima drömmer om att bli
ekonom och åka till Amerika.
Hon längtar efter att få träffa
sin familj igen, som hon har
telefonkontakt med. Dock lever
hennes pappa inte längre.
Jag kan inte låta bli att beundra Naima för hennes mod
och vilja. Hon är lika gammal
som jag, och ändå har hon gått
igenom så mycket – så mycket
som aldrig borde då hända ett
barn. Och ändå är hon bara ett
av många, många ﬂyktingbarn
som beﬁnner sig på resande fot
runtom i världen.

#32:25'

David och
Pantea tar
studenten!
Någon behöver fylla deras
platser i Words redaktion.
Varför inte du?
Vill du veta hur det är att vara med och göra Word?
Det kan David och Pantea berätta om du hör av dig
på david@word-uppsala.se eller pantea@word-uppsala.se

6PVD
0HMODUHG#ZRUGXSSVDODVH
0HULQIRZZZZRUGXSSVDODVH

Word//är Uppsalas eget ungdomsmagasin och görs av unga, för unga//delas ut på alla gymnasieskolor i Uppsala sedan 2006//läses av hälften av Uppsalas gymnasieelever//ges ut av Ba

arnombudsmannen i Uppsala med stöd från Uppsala kommun.

:25'
Sms 0706453141
Mejl red@word-uppsala.se
Info www.word-uppsala.se
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8)nUHWlUVQDUWVOXWRFKKlUlUWUHI|UHWDJYDUV
DIIlUVLGpHUKDUIUDPWLGHQI|UVLJ

Text: Rebecca Gustafsson
Foto: Andréas Vadian,
Ung Företagsamhet Uppsala Län

8)I|UIUDPWLGHQ
9LYLOOYLVDDWWYL
MREEDUVFK\VVW
5lWWYLVDWU|MRU

DE TRE ELEVERNA Emma Olsson, Gabriel

Forsberg och Ronja Sjödin från GUC
driver Evant Clothing som tillverkar
organiska och rättvisemärkta tröjor.
Deras idé var att tillverka och sälja
en produkt som skulle vara lättsåld
och unik, men ändå kunna sticka
ut och vara annorlunda. Att deras
tröjor skulle vara organiska och
rättvisemärkta var extra viktigt.
– Vi vill visa att vi som UF-företag
jobbar schysst och att vi också
tänker på tillverkarna till våra tröjor,

:25'#32

berättar Ronja.
Evant Clothing har tagit hem
många priser, ett av dem var för
bästa UF-webbshop 2011. De tycker
att en hemsida ska vara enkel och
stilren med inbjudande färger, och
det ska vara lätt att hitta.
– Med en bra webbshop är det
också viktigt att den ser seriös ut
och att man även tar butiken seriöst, förklarar Gabriel.
Framtiden för Evant Clothing
är att de kommer börja sälja sina
tröjor i butiken Oria i Västerås, som
också är Evant Clothings leverantör.
Ź evantclothing.se

6ODQJYlVNRU

8QLNDGULFNVJODV

INCASE UF, SOM drivs av två tjejer från
Kunskapsgymnasiet, tillverkar
fashion av skrot. I deras händer får
slangar från begagnade bildäck nytt
liv som väskor. Slangarna tvättas
rena och blir grund för väskor. Väskan sys ihop för hand och pryds av
band, lås eller nitar.
– Företaget är att ha en unik produkt samt ett unikt företag, säger
Lovisa Åhman.
Ź incase.webblogg.se

CHEERS UF DRIVS av fem elever från

Fyriskolan och tillverkar dricksglas
av återvunna glasflaskor. De får in
glasflaskor av olika leverantörer
som sedan skickas till Småland för
att kapas och slipas. De själva limmar ihop botten och flaskans topp
som bildar ett dricksglas.
– Vi vill med vårt dricksglas vara
med och bidra till dricksglasets
utveckling, säger Marcus Lindqvist.
Ź cheersuf.se

I STAN 21
STUDENTEN

&KHFNDDYVWXGHQWHQ
6QDUWlUGHWXWVSULQJI|U8SSVDODVVWXGHQWHUbUGX
HQDYGHPRFKKDUGXLVnIDOONROOSnDOOWVRPEHK|YV
PHOODQFKDPSDJQHIUXNRVWRFKXWJnQJ"+lUlUOLVWDQSn
DOOWGXLQWHInUJO|PPDKHPPD

Text: Leila Lindberg
Illustration: Malin Sandred
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FLYTTA HEMIFRÅN

)O\WWDKHPLIUnQ
)|UPnQJDNRPPHUVRPPDUHQDWWPHGI|UDVWRUD
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7H[W5HEHFFD*XVWDIVVRQ
 )RWR$QGUpDV9DGLDQ,OO6RILD/DJHUVWU|P

IUnJRU
till Nils Engvall som
köpte en bostadsrätt
efter gymnasiet.

Hur kändes det att ﬂytta hemifrån?
– Det var bra för mig, för när
jag fortfarande bodde hemma
hos mina föräldrar var jag slö,
bortskämd och beroende av
mamma. Mina föräldrar ﬂyttade till Stockholm så jag bodde
själv under gymnasiet, och att
som 16-åring ta ansvar och laga
sin mat, städa, tvätta gjorde
att jag mognade. När jag efter
studenten ﬂyttade in i min egen
bostadsrätt och började jobba
var steget inte så stort.
Vad ska man tänka på när man
ﬂyttar hemifrån?
– Att skaffa diskmaskin. Att
diska tar tid och och det är
mer praktiskt att låta maskinen
göra det.
Vilken ålder tror du är bäst att
ﬂytta hemifrån?
– Majoriteten av mina vänner
bor fortfarande hemma och de
är 21 år, men ju tidigare desto
bättre, för då kommer du in i
rätt fas i livet.

2UGQDERVWDG

)|UHIO\WW

Att bestämma hur man ska bo när man
ﬂyttar hemifrån är kanske inte det enklaste. Beslutet beror så klart mycket på i
vilken stad du ska bo och inte minst på hur
mycket pengar du har.
Hyresrätt är den vanligaste första
bostaden. Oftast ﬁnns ett kösystem där
de som stått i kö längst är först i tur. Som
hyresgäst betalar man hyra till hyresvärden
månadsvis. Du får måla/tapetsera om, och
om något som hör till lägenheten krånglar
eller går sönder så är det hyresvärden som
ﬁxar det, oftast utan extra kostnad.
Bostadsrätt innebär att man köper en
lägenhet. Du får själv köpa nytt badkar om
det gamla går sönder, men du har också
fria händer att göra om i lägenheten.
Dessutom ﬁnns studentboenden av olika
slag, att bo som inneboende och andra
varianter.

Hemförsäkring: många bostadsföretag kräver att du ska ha en sådan. Ger ekonomisk
ersättning vid inbrott, brand och i många
andra fall.
Adressändring: enklast på adressandring.
se, så blir det rätt med CSN, försäkringskassan och allt sådant man inte har lust att
sköta själv.
Telefon: om du vill ha fast bredband kan
du behöva ett fast telefonabonnemang.

Ź Ställ dig i bostadskö i god tid, helst flera år innan du
ska flytta hemifrån!

Ź Olika försäkringsbolag är olika dyra, och har olika
innehåll i försäkringarna. Jämför!

FLYTTA IHOP?
Att dela bostad med sin partner kan verka
både läskigt och lockande. Som med allt
annat när det gäller ﬂytt så är det bäst att
planera. Sätt er ner och prata om allt det
tråkiga i förväg, så minimerar ni risken
för bråk: Hur ska ni sköta ekonomin, hur
tänker ni med städning och diskning osv.

TVÄTTA – BARA EN AV TRE TUSEN SAKER SOM ÄR BRA ATT KUNNA INNAN DU FLYTTAR HEMIFRÅN
1
Fundera på om du verkligen
behöver tvätta ett visst
plagg. Kanske räcker det att
hänga det på vädring?

2
Sortera tvätten efter färg:
vitt–ljust–mörkt för sig.
Blanda inte ljus och mörk

:25'#32

tvätt, den mörka kan färga
av sig. De flesta plagg tål 40
grader (även om det står 30
eller 60 på den lilla lappen)
och blir rena, men se upp
med ylle, silke och vissa
andra material.
Ź Låg tvättemperatur
sparar energi! Tvättmaskinens
handtvätt-program är ofta mer

skonsamt för känsliga kläder än
om man tvättar för hand.

3
Ta tvättmedel i rätt dosering (och fläckborttagningsmedel om kläderna har
svåra fläckar) och välj rätt
tvättprogram. Mer tvättmedel än det står på paketet

gör inte tvätten renare och
sliter dessutom på kläderna.
Ź Tips! Strunta i sköljmedel,
blekmedel och förtvätt, så sparar
du pengar, energi och miljö.

4
Ta en fika, se en film eller gå
på promenad.

5
Plocka ur tvätten ur maskinen och häng på tork.
Ź Torktumling är onödigt,
liksom torkskåp. Vissa plagg
(som ylletröjor) ska liggtorka, till
exempel under sängen mellan
handdukar eller tidningar. Häng
skjortor, blusar och sådant på
galgar direkt.
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²VnIXQNDUGHW
Sugen på fler enkla

mattips? Låt

den nyutflytdig guidas genom
ordredaktionens
tades kokbok, av W
at okrångliga
ter
veteraner! Garan
recept!
la.se/kokbok
Ź word-uppsa

WEBBTIPS

BÄSTA MATTIPSEN

Konsumenternas ger opartiska råd om allt från
försäkringar till telefoni:
• konsumenternas.se
Flyttaguiden behöver du egentligen inte nu när
du har läst den här artikeln, men ändå:
• flyttaguiden.se

Att laga mat kan kännas som ett tvång eller en
möjlighet. Några ex-Wordare tipsar!
7KHUHVH*XVWDIVVRQ
Falukorv och makaroner, det
enda jag åt när jag flyttade
hemifrån. Annars ost- och
skinkpaj. Deg: 1,5 dl mjöl,
100 gram flytande margarin, lite vatten. Tryck ut i en
Therese flyttade
form, förgrädda i tio mihemifrån 2007
nuter i 225 grader. Blanda
fyllningen (200 g riven ost,
200 g riven skinka, tre ägg,
3 dl mjölk, gräslök, salt och
peppar), lägg i pajskalet. In i
ugnen i en halvtimme.
*XVWDI6WLJHVWDGK
Jag åt samma rätt nästan
varje dag i ett år. Megagott,
tar 10 minuter att laga!
Hacka falukorv, köttbullar,
tofu eller köttfärs. Koka ris.
Värm stekpannan lite högre
Gustaf flyttade
än mellanvärme och ha i en
hemifrån 2008
stor klick jordnötssmör utan
bitar (i stället för smör eller
olja), stek ihop. Krydda (jag
brukade ha vitlök, svartpeppar, paprika) och låt det
slå ihop till bruna smakrika
klumpar. Sist, släng i en
matsked sweet chilisås
(högsta värmen, det fräser
och sprätter) och låt allt
karamelliseras.
6DUD/RXLVH/LQGJUHQ
Typ allt med linser! Soppa,
fyllda paprikor osv. Eller världens enklaste pastasås med
Sara flyttade
krossade tomater, grovrivna
hemifrån 2007
morötter och zucchini.

 
1\LQIO\WWDG
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Kolla att bostaden är i samma skick som
när du var där första gången. Se till så att
det är ordentligt städat och att inga brister
ﬁnns, som att något som hör till lägenheten är trasigt. Brandvarnare bör man ha i
sin bostad (i hyresrätt måste det ﬁnnas och
är värdens ansvar).
Om det ﬁnns gemensam tvättstuga så
kan det vara bra att kolla hur det fungerar
med bokning, tider och hur maskinerna
fungerar.
Lär känna ditt nya bostadsområde, bli
kompis med personalen på mataffären.
El: El ﬁnns alltid i uttaget, men du måste
ändå välja elbolag och anmäla att du
ﬂyttat in. Annars får du en väldigt stor
räkning någon gång i framtiden.

Dina pengar ska, oavsett om de är lön, studiemedel eller ett fett arv, räcka till hyra,
mat och andra viktiga saker, plus att du
ska lyckas ha roligt för dem också.
Många banker har i dag speciella paket
för unga som innehåller konto, bankkort
och internettjänst där man kan betala sina
räkningar och ha koll på sina konton.
En budget är tråkigt men praktiskt,
så att du kan planera så att inkomsterna
räcker till alla utgifter. Försök planera in
ett sparande också, för när du bor själv
känns det oftast bäst att inte be mamma
eller pappa om pengar ifall sängen eller
tv:n brakar ihop.

Ź Se till så att den nya bostaden är städad. Kolla också
om sådant som hör till lägenheten är helt och fräscht
(kök, badrum, dörrar osv). I hyresrätt kan du annars klaga
hos hyresvärden. Hyresgästföreningen kan hjälpa dig ifall
hyresvärden krånglar.

ŹGrundregeln är: betala alltid hyran (eller motsvarande)
först, därefter övriga räkningar. Det du har kvar är pengar
att ha roligt – och just ja, handla mat – för.

... DESSUTOM
Fler saker som är bra att
kunna, för både killar och
tjejer, redan före flytten:
• Byta en elkontakt.
• Använda en slagborr.
• Sy i en knapp (för hand).
• Laga jeans (med maskin).
• Koka kaffe (för besökare).
• Byta cykelslang och sätta
på en avhoppad cykelkedja.

#32:25'

24 HÄLSA
HUSKURER

6QRUHWULQQHURFKYnUWU|WWKHWHQGlFNDURVVWRWDOW9DG
SDVVDUGnElWWUHlQHQUHMlOKXVNXUVRPSnPRUPRUVWLG"
$SRWHNLDOOlUDPHQKXVNXUHUKDUIXQQLWVVHGDQYnUD
I|UIlGHUILFNK|UDKLVWRULHUDYVLQDI|UIlGHU'HKDUEOLYLW
EnGHXSSVNDWWDGHRFKXQGHUVNDWWDGHJHQRPWLGHUQD

0HGLFLQIULSLJJR
7H[W3DQWHD6DUDPRONL)RWR9HUD%HUWLOVVRQ
Foto småbilder: Creative Commons
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M
Meloner
är bra för att återställa
kkroppens vätskebalans och är avgiftande. Citrusfrukter är antibakteriella,
g
förutom att de innehåller mängder med
fö
C-vitamin. Apelsiner och bananer kan
Cminska risken för stroke och hjärtm
sjukdomar. Bananer gör dig på bättre
sj
hhumör och sänker blodtrycket. Hela vitpepparkorn skyddar mot magsjuka.
p
Vi garanterar inte att alla huskurerna alltid funkar på alla personer, och
om du är riktigt sjuk så ska du så klart gå till doktorn.

Sluta snusa!
Slu
I stä
stället för giftigt snus kan du använda nyttig ingefära, det
stinger till under läppen men du blir inte beroende och
stin
omgivningen slipper snuslukten.
om
Dessutom är ingefära är bra mot åksjuka, illamående och
D
förkylning (tugga en bit färsk, skalad ingefära varje
så klart
k
dag i förkylningstider – det är så starkt att det måste vara
bra). Ingefära är smärtstillande och är skonsammare mot
bra
magen än värktabletter.
ma

Citronmeliss är bra mot
astma. Det gamla namnet
”hjärtansföjd” kommer sig
av att man ansåg att citronmeliss var bra för hjärtat.

Dålig morgonandedräkt?
Då
Kan
Kanelvatten
sägs hjälpa mot dålig andedräkt. Kanel är också
bra mot matsmältningsproblem, illamående, kräkningar,
diarré, värkande muskler, förkylning och influensa. Borstar
dia
d tänderna för hårt? Kanel är bra mot blödande tandkött.
du

Ont, det gör ont, det gör ont ...
Avslagen cola hjälper
mot illamående.

:25'#32

Minns ni hur vi gjorde oss illa som små, och när mamma
eller pappa blåste på det onda kändes det plötsligt mycket
bättre? Det fungerar även när man blivit större. Blåser man
på huden där det gör ont blockeras smärtan i ryggmärgen.

Förkyld?
Koka upp en halv liter
vatten med några tunna
skivor färsk ingefära, en
liten bit kanelstång, 1
tsk korianderfrö, 3 tsk
kryddnejlikor och en
citronskiva. Sila, drick när
det svalnat!

RFKJODG
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Migrän?

Deppig?

Denna huskur är bra mot
migrän och ökar även
aptiten: Lägg två teskedar
färska rosmarinblad i en
kopp och häll på 1.5 dl
kokande vatten. Låt dra i
fem minuter, sila, drick två
gånger om dagen!

Om du inte kan skaka av
dig ångesten så ska du
lösa fyra eller fem torkade
blad av citronmeliss i en
kopp kokande vatten. Ska
drickas en eller två gånger
dagligen.

Fet hy?

Torr hy?

Blanda en mogen banan
med 2 teskedar honung
och några droppar citron
eller apelsin. Tvätta bort
efter 10-15 minuter.

Blanda ihop 1/2 kopp fet
mjölk, 1 tesked malda vetegroddar och 1 tesked olivolja. Applicera på rengjort
ansikte förutom området
runt ögonen. Tvätta bort
efter 20 minuter.

%OLSLJJSnQnJUD
VHNXQGHU Dra dig i öronen lite lätt några gånger.

7lSSWLQlVDQ" Pressa
på gomtaket (i munnen,
alltså) med tummen.
Hjälper även till att få
huvudvärk att släppa.

Torra läppar?
Torra läppar kan bero på att kroppen inte får tillräckligt
med vatten. Drick vatten, med andra ord.
Eller, testa en enkel läpp-peeling:
Blanda 1 tsk socker, 2 msk honung, och 1/2 tsk vaselin
ordentligt och applicera på läpparna med cirklande
rörelser. Torka bort med papper och skölj med vatten om
det behövs. Ta på lite läppbalsam.

Slut på värktabletter?
För att få ner feber ska du brygga en tesked malen kanel
med en kopp kokande vatten och dricka upp det.
Är du inte något riktigt kanel-fan så ska du ta lite
ingefära (syltad, färsk eller torkad) och blanda med lite
honungsvatten. Toppa med pressad vitlök. Sedan är det
bara att dricka upp det!

Om du har fått hosta så ska du dricka te på anisfrön. En
tesked anisfrön per kopp kokande vatten lindrar hosta,
astma-aktiga anfall samt luftrörskatarr. Låt dra i 10-20
min. Söta med honung.

#32:25'
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Satsa på
hallarna!
1b59c5(17,77$5 fram är det
riskfritt att ta löparskorna ut
på en tur. Det ﬁnns inte längre
isﬂäckar att halka på, inte
heller slaskpölar att landa i.
(Och ja, jag talar tyvärr av egen
erfarenhet). Nåväl, lite slask
har ingen dött av, men jag har
ofta avstått från en springtur
när vädret varit blött och kallt.
Soffan är så fruktansvärt skön.
Men om vi nu ska tala om
dagens ungdom. Ack, ack, ack.
Vad ska det bli av dem? De
sitter ju bara inne dagen lång
framför sin bästa och enda vän
– datorn. Varför?
Då vintern inte lockar till
mycket mer än förkylningar så
är inomhusidrotten viktig, och
då även hallar att beﬁnna sig
i. Innebandy, handboll, fotboll
– på vintern behöver de ﬂesta
någon bra plats att träna på.
Men med en hall där golvet
numera liknar ett lapptäcke
mer än en innebandyplan, som
i min lilla by, känns det inte
särskilt motiverande. Där dammet lagrats, där kranarna ej
passar för vattenﬂaskor, där en
läktare är obeﬁntlig – där är en
satsning på idrotten viktig.
Vill man hålla framtidens
vuxna motiverade och välmående bör man satsa redan nu
när de är unga.
En redig
ig hall
och en bra
a
idrottsförening
rening
räcker gott
tt
och väl för
ör att
visa barn och
ungdomarr att
det faktiskt
kt
ﬁnns en
värld
utanför
datorskärmen.

(PP\/XQG
RPYLNWHQDYHQEUDKDOO
:25'#32

-RQDV6RILDRFK$QGUpDVJDYVLJXWSn
VN\WWHEDQDQ+lUEHUlWWDUGHDOOWGX
EHK|YHUYHWDI|UDWWNXQQDE|UMDVNMXWD
SLVWRO

9LVNMXWHU
EO\RFKNUXW
7H[W-RQDV<WWHUVWU|P
 )RWR6RILD/DJHUVWU|P
3,672/6.<77( 62063257 härstammar
från det militära, men har övergått till
en ”civil” sportform i vårt moderna
samhälle då man tävlar i det, eller
bara har det som en hobby.
Säkerheten i pistolskytte är hård
och viktigt i jämförelse med många
andra sporter, kanske inte så konstigt
då en pistol oftast är farligare än en
fotboll.
I vissa pistolklubbar börjar man
skjuta med luftpistol innan man får
använda riktiga pistoler. På Uppsala
handeldvapenförening får man skjuta
med krut från start. Om man ska
börja på pistolskytte måste man i vil-
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ket fall först genomgå en teorikurs om
säkerhet på totalt cirka 18 timmar.
)g5(773$5tusenlappar ingår allt,
pistol får man låna. För den avgiften
skjuter man en gång i veckan i en
termin.
För att man ska få skaffa en egen
pistol krävs det att man varit medlem
i en skytteklubb ett halvår, deltagit
regelbundet och klarat vissa prov. En
riktigt pistol kostar från cirka 6000
kronor och uppåt. Dessutom måste
man ha vapenlicens som kostar 700
kronor för det första vapnet. För vapenlicens krävs att man fyllt 18 år.

9DGW\FNHUGXlUNXOPHGVN\WWH"
9DGILFNGLJDWWE|UMDPHGVN\WWH"
9DGNUlYVI|UDWWPDQVNDEOLHQEUDVN\WW"

SÖREN PETTERSON, 50 ÅR

BJÖRN RUNARSSON, 27 ÅR

Ordförande i Uppsala
handeldvapenförening.

Ledare för ungdomsavdelningen på Upplands
skyttesportförbund. Skjuter gevär.

 Det är kul för att man kan tävla mot sig
själv, bli sig bättre och sätta nya mål.
Jag växte upp bredvid en skjutbana!
 Det som krävs är att lära sig fokusera
men samtidigt slappna av, det är det allra
viktigaste.

 Det är en koncentrationssport, man kan
koppla bort allt annat för ett tag. Och man
kan alltid bli bättre.
En klasskamrat till min bror sköt, då
började han och sedan började jag.
 Träning, vilja och lite talang.

27

Före
Fotograf Andreás Vadian tar sikte ...

Efter
... och visar sig inte bara ha en
känsla för att knäppa kort på saker
och ting, utan även att pricka måltavlor. Han poserar stolt framför sin
bästa score.

:25'7(67$53,672/6.<77(

'HWYDUHQXQLNNlQVODVRPPDQ
LQWHXSSOHYHULQnJRQDQQDQ
VSRUWVRPMDJWHVWDW
3,672/6.<77( b5.$16.(

inte den första sporten
man kommer att tänka
på när man ska välja en
sport att utöva. Här spelar
fysisk träning ingen roll.
Tjejer och killar tävlar på
samma villkor. Det viktiga
är fokus, koncentration och
teknik.
Vi testade pistolskytte på
Uppsala handeldvapenför-

ening i Ekebyboda en bit
utanför Uppsala.Jag ﬁck
börja skjuta, det kändes
riktigt häftigt. Det var en
unik känsla som man inte
upplever i någon annan
sport som jag testat.
Man märkte snabbt att
om man greppade pistolen
hårdare så missade man. Pistolen ska hållas avslappnat
men stadigt. Ögonskärpa

ska ligga på pistolens sikten, inte på måltavlan.
Pistolskytte är något
för dig som söker upplevelser utöver de vanliga
mainstream-sporterna, och
för dig som är lite mer av
en individualist. För att bli
en bra skytt krävs tålamod,
god koncentrationsförmåga
och en förkärlek för krut!

Illustrationer är kul
Illustratör Sofia Lagerström visade
var skåpet ska stå. På bilden skjuter
hon med en revolver som en riktig
cowgirl. Dock gillar hon inte någon
tramsig country-stil utan föredrar
hardcore metal.

Jonas Ytterström

Att arbeta på Word är hårt

SKJUTA KRUT
I Uppsala kan man skjuta på bland annat Uppsala handeldvapenförening. Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet, som ska ”främja och utveckla skyttet med pistol
och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet
och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.”
Självaste kungen är förbundets ”Höge beskyddare.”
www: handeldvapen.com

Efter den ”hårdaste” arbetsdagen
någonsin på tidningen Word är det
dags att åka. Jag tycker självklart
att vi kunde ha dundrat på med
lite fler pistoler. Doften av krut och
känslan av att vara agent saknar
jag redan då vi åker tillbaka mot
redaktionen.
Jonas Ytterström

#32:25'
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Redo att
förändra?
.b11(5'8/,.620 -$* att du har jättemånga idéer, drömmar och letar efter forum
där de kan få ta plats, där de betyder något?
Under tidigt 1900-tal fanns en tidning
som hette Spektrum. Alla dess medlemmar
hade gemensamt att de var unga, ivriga,
ville förändra och drömde om ett samhälle
som var öppet, rättvist och fritt. Trots att
Spektrum slutligen gick i konkurs är det en
tidning som påverkade hela Sveriges kultur
genom att vara ett forum där nya idéer ﬁck
utrymme att blomstra.
Spektrum påverkade därför inte bara sin
samtid, utan satte även spår i tiderna som
komma skulle. Många begåvade personer
introducerades genom tidningen, personer
som hyllas än i dag så som Karin Boye och
Gunnar Ekelöf.
18b5c5(72012. Mycket har uttryckts,
gjorts och skrivits. Det var nog lättare
att komma med något nytt för hundra år
sedan, när den surrealistiska rörelsen med
konstnärer som Salvador Dalí inte hade
slagit igenom, när 60-talets fantastiska
klänningar inte hade använts och när Rowling ännu inte hade öppnat dörren till sin
magiska värld.
Och man vill ju inte stå och stampa i
gamla spår, då får man varken chans att
ta plats, berör någon nämnvärt eller blir
ihågkommen för en längre tid framåt.
Men jag ser ändå på
å konsten,
på samhället, som en evighetskälla där vattnet aldrig
tar slut. Så jag hoppass att det
fortfarande uppstår tidningar
dningar
som förändrar och låter
er nya
uttryckssätt få växa, att
det fortfarande är de
unga, ivriga som får
chansen att utveckla
alla sina idéer.
För vattnet i
denna källa måste
tas tillvara, något som verkligen
blir påtagligt när
medierna ständigt
rapporterar att ungdomsarbetslösheten
bara ökar …

/HLOD
6DE]HYDUL
RPHQVDPKlOOVI|UlQGULQJ
:25'#32



teater 4 DAGAR I APRIL Förtrollande Uppsalahistoria
'$*$5,$35,/
Uppsala stadsteater
5,'c1g331$6 2&+pu-

bliken möts av Dragarbrunnsgatan två år efter
påskkravallerna 1943.
På scenen sitter Stockholmsäkerhetspolisen
Jacob Citréus, han samtalar med en präst som
var med och bevittnade
kravallerna vid Uppsala högar. Citréus har
skickats till Uppsala för

att vaka över nazisternas möte samtidigt som
han lägger märke till en
del sympatisörer bland
Uppsala poliskår.
Den unga norska
Aase får skulden för

hela upploppet som
motdemonstranter orsakat, vilket leder till ett
eländige som bland annat rör utvisning och ett
mystiskt försvinnande.
Skådespelarna lekte
med manuset som om de
själva levt under den tiden och förtrollade hela
publiken, stämningen
bland folket var äkta,
spänd och lyrisk.
Nadia Chache



musik MIIKE SNOW Kufiskt och originellt
0,,.(612:

Happy to you
'(7)g567$63c5(7på

Miike Snows Happy
to you låter ungefär
som bakgrundsmusiken
till ett lågkvalitativt
japanskt tv-spel. Lite
halvmärkligt om jag får
säga det själv. Varken

musik



1,&.,0,1$-

bra eller dåligt, men
åtminstone originellt.
Jag tyckte mig i början uppfatta en avsaknad av charm och minnesvärdhet hos skivan,
men den föreställningen
bleknade med tiden. Om
lyssnaren vill lägga på
ytterligare en dimension



ﬁlm
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Pink Friday ... Roman reloaded
1,&.,0,1$-b5tjejen

med neonfärger och
en tuff attityd. Med
hjälp av artister som
Drake och Chris Brown
blir skivan bättre. Det
känns som om hon
har ansträngt sig extra
för att få den så bra
som möjligt. Många av
låtarna kommer säkerligen spelas sönder på
ﬂera radiokanaler. Helt
hundra är den inte men
Nicki Minaj som person
lyfter den.
Victoria Jansson

1b53$,*(9$.1$5 upp

efter en bilolycka har
hon tappat minnet, och
hon och hennes pojkvän
ställs inför obekväma
frågor om vad deras relation vilar på. Verklighetsbaserade Älska mig
igen är romantisk men
mycket mer, skådespel
som känns autentiskt
och en suggestiv stämning – nytänkande utan
att bryta sig ur det vi
gillar med romantiska
ﬁlmer och ﬁna slut.

till den kuﬁska musiken så kan denne kolla
på musikvideorna till
The wave och Paddling
out där antagonisterna
representeras av barn
klädda i barockkläder
och män med bisarrt
oproportionerliga näsor.
Anna Hall

musik
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Framgång & efterfrågan
0('6,1*/$5 620Liv

Agnes Nycander

och död och Krossa alla
fönster växte förväntningarna och uppfylls
de? Nivån känns ganska
ojämn. Vissa låtar är
riktigt bra så som Stora
trygga vargen, medan
andra liknar förra
albumet och alster av
band som Snook. Ibland
känns det även som om
Frej Larssons dialekt
räddar Maskinen, men
de är fortfarande ganska
nytänkande och bra!

Ź premiär 4 maj

Victoria Jansson

29
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En fet och episk bokserie
för den inbitne fantasyfantasten, men för alla andra
också.
Ź på biblioteket



Du som ännu inte ritat
något, ladda ned denna
omåttligt populära app nu!
Ź på App store/Android market
0,'1$77,3$5,6

Woody Allens senaste –
charmig och nostalgisk
pratfilm för romantikern.
Ź på dvd/blu-ray



spel MASS EFFECT 3 Ett spel du verkligen inte vill missa

Ź

spel

'5$:620(7+,1*

Spännande, men motsvarar
inte förväntningarna – Hunger
games funkar okej som film.



6<1',&$7(

Nadia Chache

Jonas Ytterström

+81*(5*$0(6

81'(5+(/$),/0(1satt

0$66())(&7är den
sista delen i Mass
effect-trilogin som avslutar huvudkaraktären
Commander Shepards
episka och spännande
rymdepos.
Som föregångarna är
Mass effect 3 ett spel
med en stark story och
med många konversationer som du får valmöjligheter i som spelare,
och det är även där
spelet briljerar. Man har
verkligen inte tittat på
Star wars-universumet,
utan gjort ett helt eget

och unikt universum
med olika raser och
hierarkier. Mass effect
är ett mycket mörkare,
och känns som ett mer
verkligt, universum, med
förklaring och beskrivningar av planeter, raser,
vapen med mera. Det
är inte heller den här
tråkiga ”de onda mot
den goda”-känslan i det
hela, för i Mass effect är
inte allt svart eller vitt.
För att sammanfatta:
Graﬁken okej, stridssystemet bra, röstskådespelet riktigt bra,

soundtracket riktigt bra,
underbara karaktärer,
storyn är verkligen
gripande.
Helhetsupplevelsen
är fantastisk och Mass
effect 3 är ett spel du
verkligen inte vill missa!
Jonas Ytterström

MASS EFFECT
Hösten 2007 släpptes
första Mass effect av
Bioware. Det
blev snabbt en
unikt spelupplevelse som satte en ny
standard för action-RPG.

Foto: Micke Sandström, GL Wood, Kerry Hayes, Lo Vahlström , EA, EA

man som spänd och som
slukad av hela berättelsen. Själva storyn – som
ju baseras på den populära boken med samma
namn av Suzanne
Collins – handlar om ett
hungerspel som går ut
på att deltagarna måste
döda varandra för att
rädda sig själva, och den
överlevande blir krönt
till vinnare.
Det var väldigt spännande och lockande
men den var inte lika
bra som jag förväntade
mig.
Filmen var ganska
jobbig med aktörernas
hjältemod samt auktoritetens makt att döda.

1c*27620*g5det extra
kul att spela Syndicate
är att det är utvecklat i
Uppsala av Starbreeze
Studios. Syndicate är
ett rent action-spel rakt
igenom, med snabba
actionsekvenser efter
varandra och blytung
action. Det utspelar sig
år 2069, du spelar som
en agent åt ett megaföretag som spionerar på
andras teknik för att få
marknadsdominans.
Syndicate har en
mörk stil med coola
miljöer och en häftig
futuristisk arkitektur.
Dock så känns graﬁken
medioker och spelkontrollerna är inte klockrena. Striderna känns
coola med sin bullet
time-effekt, men spelet
känns lite enformigt.

ﬁlm
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Premiär 16 maj
Vad? Sacha Baron Cohens nya.
Att förvänta sig? Sacha Baron Cohen

25–28 juli
Emmaboda är en sådan där mysig festival där känsla kommer före
enorma bandsläpp. Dans natten lång, elektromusik och gemenskap.
Här kan du bonda med hipsters i de småländska skogarna.
Måste se: Crystal Castles.
Chansa på: Det mesta!

porträtterar en kärleksfull diktator,
inspirerad av Saddam Hussein, som
gör allt för att skydda sitt älskade
land och folk från demokrati. Kanske en ny klassiker som får ersätta
Chaplins 70 år gamla megakassiker
om Hitler med samma namn?

+8/76)5('

14–16 juni
Hultsfred har bemött de senaste årens rekordlåga
besökssiffror med en riktigt robust line-up.
Festivalen passar dig som gillar göttig rock,
men även indie, elektro och mycket annat. En
riktigt klassisk festival.
Måste se: Mumford & Sons, Slash.
Chansa på: The
Stone Ro%$%<&$//
ses.
Premiär 18 maj
Vad: Norsk thriller med
Noomi Rapace.
Förväntningar? Noomi Rapace
i iskall thriller med manligt
förtryck och kvinnlig frigö/$;
relse i tema.

7+(/$'<
På bio nu
Vad? Dokumentärt drama om

Aung San Suu Kyis liv, Burmas
kvinnliga fredsaktivist och Nobels
fredspristagare, i regi av Luc Besson.
Förväntningar? Vad som än får Luc
Besson att gå från att ha regisserat
några av 90-talets snyggaste filmer till att nu porträttera en av vår
tids största anti-våldsaktivister, är
resultatet troligen värt att bänka
sig för.

),6.(,

-(0(1
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På bio nu
Vad? Romkom-

6–9 juni
Sweden Rock är en festival som
levererar det som titeln utlovar,
enbart och mycket rock. Men misströsta ej, enformigt blir det inte.
Genren erbjuder ett brett spektrum
av hårdrock, heavy metal, pudelrock,
svensk progg, you name it.
Måste se: Lynyrd Skynyrd.
Chansa på: Slade.
3($&(

1<),16. ),/0

Festival på Fyrisbiografen
22 april
Varför: Internationell film i Uppsala,
med studentvänligt pris. Efter festivaler med franskt och oscarsbelönat kommer lilla Fyris nu fram till
nyproducerade pärlor från vår karga
granne i öst.

/29(

26–30 juni

5(**$(%c7(1

Peace & love rymmer mycket inom
sina ramar, det är långt ifrån enbart
Rix FM-musik och gymnasieettor
som går att hitta här, vilket verkar
vara den allmänna uppfattningen.
Norsk deathpunk någon?
Måste se: Kent, Rihanna.
Chansa på: Turbonegro.

29 april–1 maj

:25'#32

Text: Agnes Nycander (film)
och Anna Hall (musik)
Illustration: Tova Delfin

Reggaebåten One Love Cruise går
Stockholm–Riga, som tröst för alla
som kommer att sakna Uppsala
Reggaefestival i sommar. 20-årsgräns.
Artister: Mr Vegas, Kapten Röd,
Labyrint.

drama med Ewan McGregor och
Emily Blunt.
Förväntningar? Brittisk institutionshumor och charmige Ewan
McGregor i rollen som misslyckad
och utled fiskeingenjör på fiskedepartementet.

... och i vinter!

:$<287:(67
9–11 augusti

Way Out West är en ung festival
som bara blir större för varje
år. Den jordnära göteborgska
mentaliteten hamnar i perfekt
harmoni med den creddiga
musiken.
Måste se: Blur.
Chansa på: Frank Ocean.
8336$/$ .257),/0)(67,9$/

%,/%2

9,6$50(17$/125'

December
Förväntningar? O, ja. I december

Slottsbiografen, 11 april
Vad: Kortfilmfestivalen har

kommer man kunna se hobbitarna
röka pipa och dvärgar
stämma till sång i
galet snygg 3D.

satt ihop ett program med sju
nordiska kortfilmer i samarbete
med andra nordiska filmfestivaler.
Förväntningar: Svårmod och svenskt
vemod eller norsk hurtighet i
sportstugan? Vänta dig vad som
helst men det blir garanterat en
trevlig kväll och filmupplevelse.
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MUSIK

Vem tycker du att vi ska
skriva om på den här
sidan nästa gång?
Ź sms:a 070-645 31 41

DQGUDEUD
8SSVDOD
EDQG

OM VI ÄNDÅ HADE
EN ORKESTER
Ett band bestående av
tre pojkar och tre flickor.
Sjunger visor och gick
vidare till länsfinalen i
Musik direkt 2012.
Foto: Stefan Lindgren

0\VRUNHVWHUQ
ELIJAH
Mycket spoken word, lite
rap därtill. Onödigt svårt
är det att hitta hans musik, men lite finns på ...
Ź myspace.com/elijah018

UNGT FOLK
Består av två flickor från
Katedralskolan som lite
då och då spelar på Ungdomens Hus. Gör mest
covers, men sjunger dem
alltid i egen tappning.
Foto: Ellen Fredin
Ź myspace.com/ungtfolk

0\VRUNHVWHUQlUVRPQDPQHWDQW\GHU
HQP\VLJOLWHQI\UPDQQDRUNHVWHU-XVWQX
GU|PPHUGHRPDWWVOlSSDHQHJHQ(3RFK
RPDWWInVSHODSn8SSVDODSURJJIHVWLYDO
7H[W+DQQDK$[)RWR.DULQ.DUOVVRQ
Hur bildades orkestern?
– Rockeråttan! Det
var en musiktävling
som anordnades på vår
skola i åttan. Det vare
en obligatorisk tävling
på Tunabergsskolan,
och vi fortsatte att spela
tillsammans efteråt på
fritidsgården.
Beskriv er!
– Riktigt jävla bra
musik! Nämen, progressiv rock typ. Förut hade
vi en annan basist, då
spelade David keyboard
och musiken var mer åt
funkhållet ... dålig, frus-

trerad funk, haha!
Är ni mysiga?
– Ja, självklart, vi är
riktigt mysiga. Till en
början var vårt namn ett
skämt, men nu har vi
börjat spela mer mysigt!
Hur förbereder ni er
inför ett gig?
– Repar och repar. Försöker spela igenom låten
utan instrument, Emil
trummar på bordet och
så. Eller att vi sjunger
igenom låten. Men vi
har ingen särskild rit
innan vi kliver upp på
scen!

Framtidsdrömmar?
– Vi vill släppa en EP.
Vi måste bara se till att
ha något på den! Vi
spelar bara eget. Något
som vore kul vore att
spela på Uppsala proggfestival!
Oj, ﬁnns det en sån
alltså?
– Ja, haha!
Har ni något kul minne
tillsammans som ni vill
dela med Words läsare?
– Jo, förra året var vi
med i Musik direkt, och
vi gjorde det mesta av
musiken dagen innan.

Lyssna på Mysorkesterns
spellista på
open.spotify.com/
user/tidningenword

En av oss skulle komma
hem från Egypten
samma kväll, och ﬁck
lära sig jättesnabbt, och
i sista minuten ﬁck en
annan av oss vinterkräksjukan! Men det
gick bra ändå.

MYSORKESTERN

Medlemmar: Emil
Murman, trummor; Fabian
Svahn, elgitarr; Nils Gustafsson, akustisk gitarr; David
Strandberg, bas.
www: facebook.com/
Mysorkestern
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POLITIKREDAKTÖR
NADIA CHACHE

nadia@word-uppsala.se

EH, VA? VAD MENAR KARLN?
En del av det som Stig-Björn säger är kanske inte helt solklart. Här är en snabbguide
till Ljunggrenska:
Linjära tänkandet Ett

STIG-BJÖRN LJUNGGREN

Gör: Är statsvetare, journalist,
konsult, skribent

6WLJ%M|UQ
VlJHU

sätt att förstå
verkligheten
är enligt
StigBjörn att se
historien som en
linje: från Paradiset
hos Eva och Adam, till
”Jämmerdalens träskmarker” och i bästa
fall till ett utopiskt
himmelrike.
Dimension Det subjektiva slår ut det objektiva – möjligheten att
påverka saker ersätts

av reaktioner på det
som redan hänt. Detta
är ett passivt sätt att
hantera problem, där
politiken blir mer ”reaktiv” (=reagerande) än
”aktiv” (=påverkande).
Livscykel Enligt Ljunggren har vi övertagit
detta från jordbrukssamhället, man
föddes, levde och dog
och återföds på annan
plats, där man sedan
träffas och dricker
mjöd med Tor och
Oden.

POLITIK 33
UNG I UPPSALA

6RPPDUMREEI|U
J\PQDVLHHOHYHU

,6205$6+g//företaget Framtidsboxen
i ett projekt där ungdomar sommarjobbade med att ta fram nya, attraktiva
sommarjobb för Uppsalas unga. Elva
förslag togs fram och kommunen har nu
beslutat vilka projekt som ska arbetas
vidare med. Till exempel ﬁnns projektet
Bio under stjärnorna, som går ut på att ta
fram en utomhusbio i Uppsala. Man vill
genom denna aktivitet få fram en ny, lugn,
sansad kvällsaktivitet. Ett annat projekt är
att 10 ungdomar får vara med och designa
två olika busshållplatser tillsammans med
en konstnär.
– Man kommer att kunna anmäla sig
i mitten av april på kommunens hemsida
till de olika sommarjobben, säger Marie
Siberg på Uppsala kommun.

Text: Rebecca Gustafsson

MÖTESPLATSEN

Vad säger du om jag säger förändring?

dimensionsförändring.

– Förflyttning, tillväxt, linjer.

Är förändring något bra eller dåligt?

Vilka stora förändringar kan vi se i dagens samhälle?

– Bra, men allt har en baksida.

– En ökad individualisering, särarter. Man har
brutit sig loss under livscykeln och har flera jobb.
De flesta lever ett dubbel- eller trippelliv, allt
fler intresserar sig för en inre resa. Det har även
blivit en stor globalisering, också urbanisering,
att man flyttar sig till städer. Det är som två
riktlinjer – en upp och en ner, linjära mentaliteter,
vi har inte ett linjärt tänkande. Allt flyter. En del
kan tycka att det är rappakalja men det är en

Vart tror du att samhället kommer att vara om 20 år,
kommer vi tänka att det var bättre förr?
– Det kommer att fortsätta, en del förändringar
skakar lite, vi kommer att få en mer Asiencentrerad värld. Ungdomarna kommer att gå från den
lilla till den stora skärmen, det kommer att bli
mer life science, atomslöjden ligger runt hörnet.
Text: Nadia Chache
Foto: Stig-Björn Ljunggren

På Mötesplatsen kan unga träffa de som bestämmer i Uppsala, göra sin röst hörd och lyssna på
vad de som bestämmer har att säga. Mötesplatsen hålls tre gånger per termin på Grand.
Nästa gång är 24 april och då är temat jobb.
Då kommer man också att kunna söka kommunens sommarjobb direkt på plats.
Via hemsidan motesplatsen.net kan man
skicka in frågor som man vill diskutera på Mötesplatsen.
Ź motesplatsen.net

Debattartiklar skickar du till politik@word-uppsala.se

DEBATT

*UDWLVlUJRWWW\FNHUPnQJD
PHQLGHKlUIDOOHQEOLUGHW
Debattsugen?
LQWHJUDWLV
Här finns det
plats för dina
åsikter!
Moderat Skolungdom Rosendal argumenterar
mot gratis bussar och museer.

I FÖRRA NUMRET av Word poängterar Nadia Chache
vikten av att både museer och kollektivtrafiken
bör vara gratis. Gratis är gott tycker många, men
i de här fallen blir det inte gratis. I stället för att
de som är intresserade av detta ska betala – som
att de datorintresserade betalar för sina datorer
och bandyspelare för sina klubbor – menar Nadia
Chache att alla skattebetalare ska ta notan för
vissa individers särintressen.
Vi gillar olika, och därför kan vi inte ha ett
system som väljer vad som är rätt att prioritera
och vad som bör vara finansierat av alla de som
jobbar. Dessa hårt arbetande personer kan ha
andra intressen och drömmar som inte kan
uppnås om staten bestämmer att museibesök är
en bättre prioritering.

När det gäller kollektivtrafiken så är det en fin
tanke att alla ska få åka gratis eftersom det skulle
gynna miljön, men ännu en gång är det skattebetalarna som tar notan.
Det blir inte gratis att åka buss utan bara ett
större skattetryck som förminskar individernas
frihet att själva välja vad de vill prioritera.
Kort och gott kan de som vill gå på museer
prioritera det, medan de som hellre vill köpa
sin första lägenhet kan göra det med ett lägre
skattetryck.
Rättvisa är att själv få välja och inte att tvingas
betala för andras särintressen.

Klara Hovstadius
Ordförande i Moderat Skolungdom Rosendal

Skriv en debattartikel, max 2000 tecken lång,
om något som är aktuellt för unga i Uppsala.

Skicka din text till politik@word-uppsala.se

//Ni skriver, vi väljer//Vi tar bara in inlägg som
är skrivna av unga//Maxlängd är 2000 tecken
inklusive mellanslag//
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DET BÄSTA SIST

Fult är
också fint
)8/.8/785 b5),17För

i tiden
trodde jag mig veta precis vad
ﬁnkultur var. Jag trodde att jag
visste bättre än många andra,
att jag visste vad som var mest
äkta och bra. Det visade sig,
som tur var, att jag misstagit
mig.
Fult och ﬁnt är inte objektiva
begrepp, det ﬁnns ingen sanning som är sann för alla. Man
måste inte tycka att Picasso var
ett geni, och man måste inte
läsa Flugornas herre, om man
inte vill förstås. Man måste inte
känna dåligt samvete om man
väljer Valentine’s day framför
något franskt och svårt i hyrvideobutiken. Denna insikt har
resulterat i en skön fulkulturrevolution i mitt liv.
2)7$+b1'(5'(7att

jag
upptäcker nya sidor hos mig
själv. Jag brukar undra lite då,
om det är så att den nya sidan
hela tiden funnits där och bara
väntat på att jag skulle vända
blad. Eller varifrån den annars
kommer.
Är det någon slags kosmisk
kraft som får oss att ändra
uppfattning?
Jag tror helt enkelt att vi
måste våga ifrågasätta det
självklara. Vi måste våga
ifrågasätta ﬁnkulturen.
lturen. Vad
är det som gör den
en så ﬁn?
Kanske egentligen
n mest för
att vi vet att vi borde
orde tycka
att den är det.
Chokladglass och
Sex and the citymaraton i sängen
n
kan vara det
mysigaste som
ﬁnns. Och jag
orkar inte stå
emot fulkulturen
längre. Den är för
ör ﬁn
för det.

+DQQDK$[
RPDWWIXOWlUILQW
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%RLGMXQJHOQL|YHUHQPnQDG
lULQJHWMDJKDUJMRUWI|UXWVn
GHWNXQGHEOLHQUROLJJUHM

'RNXGURWWQLQJ
SARA BOLAY

I en djungel med nio andra tjejer, vilda
djur och en bra bit från Uppsala – hur
kändes det?
– Häftigt, just för att det var så
långt hemifrån och att man inte
hade någon kontakt med omvärlden på fem veckor. Man hade ingen
mobiltelefon eller dator och så
länge har jag nog aldrig varit ifrån
mobil eller dator. Eftersom allt var
nytt så gillade jag det. Att göra saker jag aldrig gjort förut och träffa
nya människor jag aldrig förut träffat, det älskar jag. Att bo i djungeln i
över en månad är inget jag har gjort
förut, så jag tänkte att det kunde bli
en rolig grej.

Var det något speciellt som hände
under inspelningen?
– Det var mycket galna saker som
hände i djungeln eftersom vi var
ett helt sjukt gäng brudar som åkte
dit. Man fick verkligen fick ut sina
“chill-sidor”, man kan inte vara hur
fin i kanten som helst och samtidigt
klara av att bo i djungeln.

Annars så bloggar du på nattstad.se?
– Ja, jag älskar att ha en egen blogg

Ålder: 20 år.
Bor: Uppsala.
Aktuell: med i Kanal 5:s
dokusåpa Djungelns
drottning.
där
jag
får skriva
exakt vad jag själv
vill, det jag känner för just då eller
något jag tänker, och samtidigt få
lägga ut de bilder eller videoklipp
jag vill. Jag ser min blogg som en
lite mer öppen dagbok, för att då
kan jag gå tillbaka och se vad jag
gjort, alla bilderna och videosar. Jag
kommer att uppskatta allt det när
jag blir äldre, jag kommer i alla fall
att få ett gott skratt, haha.

Vem är du innerst inne som person?
– Jag har så många olika liknelser
jag brukar ta när jag ska förklara
vem jag är, exempel som en mandarin, att jag har ett skal som skydd
och jag väljer själv vilka jag släpper
in. Jag är en ödmjuk tjej som är
driven, jag bryr mig om mina nära
och kära.
Text: Rebecca Gustafsson
Foto: Magnus Selander/Kanal 5
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