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Tema: Undergång
omslagsbild

Daniel Forssblad

ali är 16 år men har stridit vid fronten i 
Syrien. I det här numret skriver han om sig och 
sitt folk hazarerna.
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har du någonsin frågat dig själv vad meningen är? Inte nödvän-
digtvis meningen med livet, utan meningen med allt.  

Har du någon sin frågat dig själv om varför vi stiger upp på 
morgonen, klär på oss, öppnar ytterdörren och tar ett steg ut i 
världen för att göra något viktigt av våra liv.  

Har du någonsin frågat dig själv om vad som är viktigt? eller 
snarare om det ens finns något som är viktigt.  

vi vet att jorden kommer gå under. Men ändå så fortsätter vi att 
leva som vi gjorde igår. Jag brukade alltid (okej, nej inte alltid) 
fråga mig själv om jag kanske borde ta vara på den tiden som 
finns kvar. 

Mitt svar såg alltid likadant ut. Jo, såklart! Jag måste rycka upp 
mig ett snäpp. Mitt liv varar inte länge och inte heller gör jordens. 
Men för varje dag som går så börjar jag tvivla mer och mer på 
mina dåvarande principer.  

För jag vet, att en dag kommer jorden att gå under på riktigt. 
Och då spelar det ingen roll om jag kan de hundra första deci-
malerna i utantill. Då spelar det heller ingen roll om det finns liv 
någon annanstans i universum eller om gud finns för den delen. 
För då kommer allt vi gjort, allt vi vet och allt vi någonsin kunnat 
försvinna.

har du tänkt på att livet är fullt med krav men att det ändå är 
väldigt kravlöst. Vi har våra prioriteringar och våra måsten. Men 
vad händer egentligen om vi inte gör dem? 

Jag resonerar fram och tillbaka, med och mot mig själv. Jag 
stressar skiten ur mig för att bli godkänd i alla skolämnen för om 
jag inte får godkänt så kommer jag inte in på den utbildningen jag 
vill och allt vad de kan innebära. 

Men i det stora hela så kommer väl ändå ingenting att föränd-
rats. Hur dåliga respektive bra betyg jag än får, så kommer 
jorden att fortsätta rotera och solen kom- mer 
fortsätta att skina. Inte så stora krav på mig helt 
enkelt. 

så praktiskt taget skulle vi alla kunna 
lägga oss ner på marken för att aldrig 
mer resa på oss igen. 

Vi kan göra ”ingenting”, då allt an-
nat verkar meningslöst. 

För vi bestämmer inte när 
jorden ska gå under. Det kan väl 
jorden sköta själv.

Göra ingenting
Ungdom
Ungdomsperspektivet diskuterar.

Quiz
Hur klarar du zombieinvasionen?

Presidentval
Quiz och mode!

Undergång
De hoppades på apokalypsen.

Undergång
Vad tar du med dig vid slutet?

Undergång
Preppers.

Samhälle
Ali flydde till Sverige.

Samhälle
Varför värnplikt?

Samhälle
Politisk färg på skolorna.

Samhälle
Debatt: Betygen på IB.

Testpatrullen
Dans.

Kultur: musik
Hedda och Line. 

Utgång
Herman kan zombier.

Vi vet att jorden kommer gå un-
der. Men ändå så fortsätter vi att 
leva som vi gjorde igår. 

innehåll
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Tyra Johansson

om undergången

Inte missa 
i november
Allt ljus på Uppsala
Festivalen där Uppsala lyses 
upp i höstmörkret. Kolla 
in Domkyrkan, tydligen 
kommer den kunna ses 
kilometer från centrum i 
sina tillfälliga färger!

► alltljuspauppsala.se
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Tack för ditt bidrag till ett bättre klimat!
Symbolen får användas enligt nedan på trycksaker som produceras på klimatkompenserat papper
från Map. Vi rekommenderar varianten med vår webbadress där man hittar värdefull information om
klimatkompensationen. Storleken är valfri men inga ändringar får göras i symbolen. Den får tryck-
as positivt i svart eller grönt (cmyk 65 00 100 8.5) alternativt negativt i tonplattor i valfri färg.
Vektoriserade eps-filer finns i bifogad fil.

Map Sverige AB Oktober 2009

kontakt

word@tidningenword.se
Barnombudsmannen i Uppsala
Drottninggatan 8, 753 10 Uppsala
01869 44 99, sms: 072 563 08 60
www.tidningenword.se
ansvarig utgivare

Lisa Skiöld
lisa.skiold@boiu.se
chefredaktörer

Fredrik Norén
word@tidningenword.se
layout, annonser

Mårten Markne
marten@tidningenword.se
information för annonsörer

tidningenword.se/annons
tryck

Wikströms

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 stärka deras möjlighet 
till inflytande och delaktighet i sam
hällslivet. 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 gymnasie
ungdomarna i Uppsala (2016). 
Word finns på alla gymnasie skolor 
i Uppsala samt på bibliotek, fritids
gårdar m fl ställen. Word ges ut av 
Barnombuds mannen i Uppsala, en 
ideell förening. Vi får stöd från social
nämnden i Uppsala kommun. 

miljö: Word trycks av Wikströms 
som är Svanencertifierat. Pap
peret uppfyller  Svanens kriterier. 
Pappersproduk tionen är klimatkom
penserad.

issn

16540808

Hur går jorden under?

Redaktion

dessutom medverkar i detta nummer

Juni Rosenkvist Malmberg

fredrik norén

chefredaktör

fredrik@ tidningenword.se
Jorden äts upp av solen. 
Människorna tror jag går 
åt långt innan dess.

benjamin spörndly

Skribent
I eld och lågor.

siran cheng

Skribent
Jorden slukas av 
solen.

tyra johansson

Skribent
Någonting jäv
ligt stort kom
mer att krocka 
med planeten.

alva spångberg

Samhällsredaktör
Jag dör, och det visar sig 
att man återföds en ge
neration bakåt. Jorden 
finns inte, och den kan 
inte gå under.

alma  leijonhufvud

Skribent
När det visar 
sig att allt är 
ett misslyckat 
experiment

léo bewa

Skribent
En komet träffar 
jorden. Mänsk
ligheten kan 
gå under med 
någon istid.

daniel forssblad

Illustratör
Jag hoppas på 
utomjordingar.

Den här tidningen görs 
av gymnasieungdomar 

från Uppsala. Du kan 
också vara med.
Mejla word@tidningenword.se 

Smsa 072 563 08 60 
och tala om ifall du vill skriva, fota  

eller göra något helt annat.
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UNGDOMS

PERSPEKTIVET

Åke Gafvelin, 17 år, 
ordförande

Robin Zhou, 16 år, vice 
 ord förande

ungdomsperspektivet.com

Oberoende av politisk 
färg eller värderingar 
tycker alla något om 
politik!

Med perspektiv
UNGDOMSPERSPEKTIVET:

Åke Gafvelin och Robin Zhou 
var trötta på att politisk in-
tresserade ungdomar endast 
diskuterade med personer 
som bekräftade deras åsik-
ter. De startade föreningen 
Ungdomsperspektivet, där 
alla, oberoende av politisk 
färg, kan debattera och ut-
mana varandra.
Vad gör ni inom Ungdoms-
perspektivet?
– Vi anordnar debatter, både inom 
föreningen och på vår Facebook
sida. På våra möten diskuterar 
vi allt från feminism till skatter. i 
samarbetar med stadsbiblioteket. 
När vi höll en debatt om feminism 
kom det över 100 personer! 
Varför behövs ni?
– Det har uppstått en politisk 
situation där ungdomar inte 
utmanas tillräckligt. I partiernas 
ungdomsförbund tycker man lika
dant i många frågor, och får inte 
lära sig att försvara eller strida för 
sin åsikt. Även på sociala medier 
tenderar man att tycka likadant 
som sina vänner.
Vad har varit svårast?
– Att få folk att engagera sig. Vi 
i styrelsen lägger inga egna vär
deringar i vårt arbete, men vi vill 
gärna se en större bredd på våra 
möten, och inom hela föreningen. 
Detta försöker vi nå genom att 
bjuda in representanter från alla 
sidor till möten och diskussion.
Varför ska man gå med?
– Alla Uppsalas ungdomar borde 
gå med. Oberoende av politisk färg 
eller värderingar tycker alla något 
om politik!

Text: Alva Spångberg
Foto: Mårten Markne

VINJETT
vinjett
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Zombieinvasionen kommer – hur 
 beredd är du? Vårt test visar dina 
starka sidor, och vad du behöver 
träna på för att slippa få hjärnan 
uppäten.

Text  Alma  Leijonhufvud 
 Illustration  Daniel Forssblad

Du kommer inom kort att bli isolerad i ditt hem på grund 
av apoklaypsen. Vad är det viktigaste du behöver göra 
innan dess? 
A. Köpa konserver och annan mat som håller riktigt länge.  
B. Jag tänker inte stanna inne och gömma mig, jag får överlista zombierna 
och undvika att bli smittad. 
C. Jag stannar hemma redan nu och får äta det jag har hemma och hitta 
på en annan lösning när det inte räcker längre. 
D. Jag måste täta alla fönster med laxskinn, oklart varför men det känns 
smart. 

Vad är det bästa du kan 
använda för att undvika 
att bli smittad? 
A. En dräkt som isolerar sjukdomar  
B. Om jag bara stannar inne borde 
jag klara mig,  
C. En gasmask 
D. Kondom, det lärde jag mig på 
ungdomsmottagningen!  

Vad är ditt bästa tips för att undvika att bli smittad av 
zombies? 
A. Håll dig borta från dem, går du inte nära blir du inte smittad. 
B. Ta det lugnt. De kan inte smitta dig om du inte går för nära. 
C. Det finns inte så många sätt att undvika det på. Det är bara att göra sitt 
bästa.  
D. Smälta in låter smart. Jag spelar smittad och ragglar över till första bästa 
grupp av zombies. 

Du måste hitta ett vapen 
men hittar bara tre saker. 
Vilken väljer du? 
A. En golfklubba 
B. En såg kankse, det är svårt att 
veta vad som är bra.  
C. Ett basebollträ  
D. Ett glatt humör är bästa försvar! 

Du är på väg hem och ser plötsligt en zombie komma ut 
från en buske. Vad gör du? 
A. Springer så fort jag kan hem.  
B. Gömmer mig bakom ett hus eller i en annan buske. 
C. Jag försöker slå till zombien med en pinne eller med något jag har med 
mig. 
D. Sträcker fram näven och hälsar. Den är kanske vänligt sinnad? 

Hur länge klarar du dig?

Du är omringad av zombies. Vad gör du?  
A. Försöker hitta ett sätt att överlista dem på för att kunna rymma. 
B. Springer igenom massan av zombies och hoppas på att komma undan 
säkert. 
C. Ger upp och inser att din tid är kommen.  
D. Kastar bananskal mot dem och hoppas att de snubblar. 

Säg 
vad 
du 
vill
Vill du berätta vad 
du tycker? 
Eller skriva om det 
du brinner för? 
Gör det i Word!
Skicka ett sms till 072 563 08 60  
eller mejla word@tidningenword.se

tidningenword.se #52

QUIZ
wordtest #52



Hur länge klarar du dig?

Flest A  
Du överlever längst! 
Du har planerat hur du kom
mer att hantera zombiea
pokalypsen och har en bra 
plan för att överleva. Du har 
hittills gjort många bra val 
för att klara dig och kommer 
troligt vis att överleva en 
zombieattack i framtiden.  

Flest B 
Du klarar dig ett tag.  
Du är ganska duktig på att 
gömma dig från zombies 
men när de en dag hittar 
dig kommer det vara svårt 
för dig att stå emot. Innan 
apokalypsen kommer bör du 
öva lite mer på självförsvar 
och planera hur du ska slåss 
mot en zombie den dag du 
måste göra det.  

Flest C 
Du dör först i apoka-
lypsen
I en apokalyps klarar du dig 
inte så länge. Du har inte 
mycket till plan och det 
verkar lite som att du redan 
gett upp hoppet om att 
kunna stå emot zombi
erna. Innan apokalypsen 
kommer bör du planera 
lite kring vad du ska göra 
och hur du ska kunna för
svara dig när attacken väl 
inträffar.  

Flest D 
Du döre före 
 apokalypsen
Jag är ledsen men du är 
verkligen inte den vassaste 
kniven i lådan. Det är för
vånande att du ens lyckats 
överleva så här länge. Du 
behöver nog inte oroa dig 
över apokalypsen, du kom
mer ha lämnat jordelivet 
innan dess.  

tips
Gör detta och fler 
quiz på  hemsidan!

► tidningenword.se/quiz

EXPERIENCE KHIBRAD ERFARENHET TEMEKURO EXPERIENCIA

Erfarenhet handlar inte om ålder. En ung person kan ha upplevt 
mycket som en äldre person inte ens varit i närheten av. Jag växte upp 
i krig, kom hit som flykting, har jobbat som kock, bildat familj, startat 
företag och är nu kommunalråd. Varje dag bär jag med mig mina 
erfarenheter, som har format mig. Jag är socialliberal. 

VEM ÄR DU? VILKA ERFARENHETER KAN DU BIDRA MED? JAG 
SOM POLITIKER VILL GÄRNA LYSSNA PÅ DIG. HÖR AV DIG!  
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Ett presidentval kommer lastat  
Det amerikanska president-
valet är högaktuellt. Vad 
passar då bätte än att quizza 
dig fram till vilken kandidat 
du skulle vara?

Vad gillar du att äta?
A.  Något en icke muslimsk kvinna har lagat, kvinnans plats 
är vid spisen!
B.  Jag håller strikt diet, måste tänka på min figur.
C.  Vegetariskt.
D.  Vad som helst utom socker, kaffe eller alkohol. Helst 
hederliga gamla rätter. 

Vad är dina styrkor?
A.  Jag skapar rubriker. 
B.  Jag ger inte upp trots 
bakslag. 
C.  Jag har kämpaglöd.
D.  Jag är en bra försäljare. 

Vad vet du om att styra ett land?
A.  Inget. Jag är precis som vem som helst...fast bättre!
B.  Jag vet allt som finns att vetA.  Jag har lärt av mina nära 
och kära.  
C.  Jag vet exakt vad jag vill och har lätt för att lära.  
D.   Man kan alltid lära av historien. 

Vad är ditt mål?
A.  Jag vill synas och höras!
B.  Jag vill bli framgångsrik!
C.  Jag vill förändra världen!
D.  Jag vill ha makt!

Vad läste du senast för bok?
A.  Make America great again, mitt eget praktverk.
B.  Den feministiska boken Det andra könet. 
C.  En obekväm sanning, en viktig bok om klimatet. 
D.  Bibeln. 

Vad gör du på din fritid?
A.  Jag har mycket pengar och gör gärna något exklusivt när 
jag är ledig. Som att flyga till min golfbana i Skottland t ex. 
B.  Just nu är mitt stora intresse att förnya min garderob.  
C.  Oj! Jag har massor av intressen, bland annat spelar jag i 
ett band.  
D.  Jag idrottar, cykel, simning och löpning. 

Vart åker du på semester?
A.  Någonstans inom mitt hemland, jag gillar inte att ha att 
göra med utlänningar. 
B.  Jag gillar att flyga långt bort och se spännande platser 
jag aldrig förr sett! 
C.  Jag tycker om nya intryck men reser helst miljövänligt, 
gärna med tåg eller båt. 
D.  Jag gillar att åka på bergsklättring.

Hillary Clinton
Är Hillary Clintons färggranna 
pantsuits nyckeln till presidentpa-
latset? Kanske. De har iallafall lett till 
att hon framhållits som en stilmässig 
förebild för amerikanska kvinnor i kar
riären, vilket stärkts av hennes politiska 
uttalanden. Genom att under valrörelsen 
gå igenom hela regnbågen i sitt färgval 
hoppas hon kanske locka queerväljare? 

Möjligtvis har hon också lyckats köpa 
sig röster bland designers och skräddare 
genom att spendera uppåt en miljon kro
nor på kläder under valrörelsen. Hennes 
senaste klippning var också extremt dyr 
– fortsätter Hillary så här har hon snart 
med sig hela frisör och modebranschen. 

Men var det rätt frisyr som Hillary la 
ner dyra pengar på och stämmer hennes 
egen dyrbara konsumtion ihop med hen
nes värderingar? 

Donald Trump 
Att bygga upp en image med hjälp 
av sitt klädval har Trump förstått 
är viktigt. Men är en extra lång slips, en 
keps med ett populistiskt budskap och en 
illasittande kostym verkligen rätt väg att 
gå för att vinna ett val? Vi får se.

Trump har också ett eget klädföretag 
och det faktum att kläderna i hans märke 
produceras i Kina får väl ses som en 
politisk taktik för att stärka relationerna 
till den starka ekonomin i Asien, även 
om det trotsar hans policy att stödja den 
amerikanska industrin. 

Hur mycket är slump och hur mycket 
är strategi? Är frisyren som alla pratar om 
egentligen felfri, är färgvalet på kläderna 
genomtänkt och finns det en tanke 
bakom att kostymen sitter illa? Vill han 
kanske visa sin folklighet genom att inte 
bära skräddarsytt? 

Modevalet

Donald vs Hillary
Text: Juni Rosenkvist Malmberg • Foto: Kristopher Harris/CC BY 2.0, Mark Nozell/CC BY 2.0

Vilken presidentkandidat är du?

VINJETT
vinjett
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Ett presidentval kommer lastat  

Flest A
Trumpna Donald 
Du är den surmulna mansgrisen 
som skyller allt på andra. Din om
givning ser dig som någon som kan 
få saker att hända, en riktig ”doer”, 
och därför gillar många dig. 

Men trots att du når framgång 
så blir du inte riktigt nöjd. Det beror 
förstås på mexikanerna, som är 
brottslingar och våldtäktsmän, och 
muslimerna som är terrorister al
lihop, och på kvinnorna, och på alla 
dina motståndare. 

Helst vill du stänga gränserna 
helt och aldrig testa någonting nytt. 

Flest B
Hillary-hillbilly 
Du lägger mycket pengar och tid 
på ditt utseende och bär alltid det 
senaste mest exklusiva modet. 

Din familj betyder mycket för 
dig och har hjälpt dig på vägen. Du 
är feminist och vill själv vara ett 
levande exempel på att kvinnor kan 
ha samma positioner som män. Du 
är flexibel när det gäller dina egna 
åsikter och låter alltid lojaliteten för 
dina vänner komma i första hand. 

Du kan ta en förlust, oavsett bak
slag så kommer du alltid igen. 

Flest C
Djärva Jill
Du är mångsidig och intresserar 
dig för det mest. Du har starka 
åsikter och vet precis vad du vill 
och är beredd att kämpa för det du 
tycker är rätt, även om du måste ta 
konsekvenserna. 

Du är miljömedveten och bryr 
dig om jordens framtid. Du står för 
rättvisa och vill att alla människor 
ska få må bra. Du lyckas ofta göra 
skillnad genom ditt starka engage
mang. 

Ditt musikintresse ger dig utlopp 
för tankar och känslor. Livet är trots 
allt inte bara hårt arbete.

Flest D
Gary ”Don” Johnson 
Du är konservativ och tycker att det 
var bättre förr. Du är djupt religös 
och en renlevnadsmänniska, som 
förstås inte röker eller dricker, men 
också avstår från socker och kaffe. 

Du gillar att idrotta, favo
ritsporten är triathlon, men också 
bergsklättring faller dig i smaken. 
Du ogillar att betala skatt och tycker 
inte att staten ska komma med 
regler och förmaningar, inte ens vad 
gäller vapen. 

Försäljartyp har du varit sen 
barnsben och du skulle till och med 
kunna sälja din svärmor, om det gav 
dig makt. 

Vilken presidentkandidat är du?

Försäljartyp har du varit sen barnsben och 
du skulle till och med kunna sälja din svär-
mor, om det gav dig makt. 

tips
Gör detta och fler 
quiz på  hemsidan!

► tidningenword.se/quiz
Text  Juni Rosenkvist Malmberg 
 Illustration  Fredrik Norén
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Jordens undergång har alltid fascinerat oss jordbor. Ibland 
hittar vi på de mest bisarra berättelser om hur det skulle kunna 
gå till när jorden går under, ibland skrider vi till verket och gör 
vårt bästa för att ordna saken på egen hand.  

Text: Léo Bewa
Källor: NASA, Göteborgs universitet  

Foto: Shark/ CC BY-SA 3.0, Columbia Tristar, 
Cecil Stoughton, New Line Cinema, Haxpett/

CC BY-SA 3.0, No CGI Films

1 januari 2000
Millenniebuggen 
Inför år 2000 var många rädda för 
att det skulle ske en bug i datorer, 
den så kallade ”Millenniebuggen”. 

Forskare hade antytt att datorer 
inte skulle klara av att 
hanterat årtalet ”2000” 
eftersom tideräkningen 
var baserad på två siffror 
snarare än fyra. En annan 
farhåga var att kärnkraft
verken skulle drabbas. 

Diverse profetior 
 antydde även att under
gången kunde vara nära, 

och många förberedde sig på det 
värsta. 

När millennieskiftet skedde 
uppstod det dock inte några större 
problem, varken för datorerna eller 
för kärnkraften. Kanske tack vare de 
intensiva förberedelser som gjorts?

filmtips

The Millennium bug
en familj som sökt sig bort från civili
sationen för att undvika millennie
bugskaoset råkar ut för en galen 
hillbillyfamilj och dessutom för en 
köttaätande jätteinsekt som vaknar 
vart tusende år.

► Trailer på tidningenword.se

21 december 2012
Mayakalendern 
Den 21 december 2012 var ett 
datum då många spekulerade 
kring att undergången var nära. En 
av cyklerna i den gamla Mayaka
lendern slutade på detta datum, i 
samband med vintersolståndet. 

Att datumet den 21 december 
skulle vara undergången motbevi
sades dock av vissa källor om hur 
kalendern ska konverteras till vårt 
sätt att räkna, som snarare verkade 
peka på att slutdatumet skulle 
infalla den 24 december 2012. 

Dock tog även detta datum inte 
hänsyn till att mayakällor nämner 
händelser som går långt bortom 
2012, och att grundtanken med ka
lendern var att tidräkningen skulle 
fortsätta i cykler i all framtid. 

Än en gång klarade sig jorden 
undan undergången.

filmtips

2012
en frustrerad familjefar försöker hålla 
familjen vid liv medan katastroferna 
avlöser varandra.

► Trailer på tidningenword.se

Oktober 1962
Kubakrisen 
En tidpunkt i historien då ett 
tredje världskrig och därmed en 
kärnvapenkonflikt var nära var i 
oktober 1962, under den så kallade 
Kubakrisen. 

Det hettade till rejält mellan su
permakterna. USA hade nämligen 
upptäckt att Kuba höll på att sätta 
upp sovjetiska uppskjutningsram
per för kärnvapenrobotar, som kort 
tid därefter skulle kunna sättas i 
användning. 

På grund av detta utlöstes en 
diplomatisk kris mellan USA och 
Sovjetunionen, med krav från USA 
och FN att ramperna skulle förflyt
tas. USA hotade med att svara 
militärt om någon robot sköts mot 
ett land i väst. 

Efter flera turer fram och tillbaka 
kom dock de två makterna fram 
till en kompromiss, vilket avstyrde 
kärvapenkonflikten.

filmtips

30 dagar
ska två världsledare ställa till med 
kärnvapenkrig? Pratigt men spän
nande med vita män i grå kostymer.

► Trailer på tidningenword.se

USA:s president John F Kennedy under 
Kubakrisen.

Tikal-templet i Guatemala var 21 december 
2012 platsen för en ceremoni som skulle 
markera början på en ny, bättre tid – 
snarare än jordens undergång.

Undergångarna som inte blev av

Diverse profetior 
antydde även att un-
dergången kunde 
vara nära, och många 
förberedde sig på det 
värsta. 
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Undergångarna som inte blev av

Heaven’s Gate  
Att tolka bibeln som en förstklassig scifi roman snarare än fantasy var 
 ingenting jag hade koll på att folk gjorde tills jag hörde om Heaven’s Gate. 
Sektens medlemmar trodde att genom att 
lämna jordelivet så skulle en färdas vidare 
till en ny övermänsklig fysisk värld och 
att Gud bara är en extremt välutvecklad 
utomjording. 

Då de trodde att jorden var på väg att förnya sig själv helt var enda möj
ligheten att överleva att resa vidare så fort som möjligt. Trots att gruppen 
sade att de var starkt emot självmord så var det genom massjälvmord som 
sekten fick sitt slut 1997. 

Jorden kommer att gå under – på ett eller annat 
sätt. Ett antal rörelser har varit övertygade om att 
undergången kommer på vad som kan kategoriseras 
som ”annat sätt.”

Aum Shinrikyo 
Aum Shinrikyos tro kan enklast sammanfattas som en blandning mellan 
buddhism och hinduism med kraftiga influenser från kristendomen. Deras 
mål har varit att sprida information om räddningen från den kommande 
undergången. 

Sekten tog på sig ansvaret för en gasattack i Tokyos tunnelbana 1995 
med 13 döda och uppemot 1000 skadade eller påverkade. 
Efteråt framkom det att gruppen hade 
tillräckligt med råvaror för att producera 
gas tillräckligt för att döda 4 miljoner.

Trots att kulten förutspådde jordens undergång för 19 år sedan (och helt 
uppenbarligen hade fel) så är den fortfarande aktuell då den har cirka 2000 
medlemmar än idag!  

Davidsekten 
Kanske den mest kända av dessa tre sekter är just Davidsekten som 
grundades 1955 av Benjamin Roden som en tolkning av adventisternas 
upp fattning av kristendomen. De tror på en undergång i samband med att 
Kristus återuppstår. 

Mest uppmärksammad och populärast var sekten runt 1990 tills 
polisen gjorde ett försök att storma 
sektens gård och 76 sektmedlemmar 
miste livet, däribland deras dåvarande ledare David Koresh. 
Sekten existerar än idag men har mynnat ut i ytterligare grenar med 
liknande tro.

Marshall Applewhite, 
helgalen medgrundare av 
och ledare för Heaven’s 
Gate-sekten.

Shoko Asahara, ledare för 
Aum Shinrikyo. Efter att ha belägrat Davidsektens gård i Waco, Texas, under 50 dagar stormade FBI 

gården varpå gården sattes i brand av sektmedlemmarna.

Text: Benjamin Spörndly
Foto: Heaven’s Gate, Wikimedia Commons, Nancy Wong/CC BY-SA 3.0, FBI

Folkets tempel 
Peoples Temple var sekten som predikade om att jämlikhet och socialism 
var vägen till försoning. De hade som mest en anhängarskara på ungefär 
5000 medlemmar under de knappa trettio år som sekten var aktiv. 1978 
begick även denna grupp kollektivt självmord, detta genom att dricka 
förgiftad saft. 
900 människor dog och det är oklart 
hur många som gjorde det frivilligt. Det 
räknas som den största förlusten av civila 
amerikaner innan terrorattentaten 11 
september 2001.

Jim Jones, grundare 
och ledare för Folkets 
tempel begick självmord 
tillsammans med 900 
anhängare.
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3 saker att ta med i bunkern

Kalle Spångberg, 50
Jag tar med mig min 
fru och en Schweizisk 
armékniv. Mina barn 
också haha!

Jorden har gått under men du har lyckats rädda dig 
själv, och tagit dig till en bunker. Du är helt ensam, men 
mat och vatten finns. Vad tar du med dig?

Tea Winblad, 10, med bröderna Matteo Winblad och Zeb 
Winblad, 8
Tea: Jag vill ta med mig min släkt, varma kläder till hela 
min släkt och en fackla så att alla får värme.
Matteo: Jag vill ta med mig min släkt, en fotboll och TV-
spel. Och lite godis om man får ta med fyra saker!
Zeb: Jag vill ta med en uppfinningsmaskin, familjen/
släkten plus mobilladdare (som kommer med min telefon 
såklart).

Text och foto:  
Alva Spångberg

Frida Sturesson, 17
Mobil, tändstickor och 
klocka. Plus laddare. 
Och någon att prata 
med på mobilen. Sa jag 
powerbank? Om jag 
ändå kan allt jag äger, 
plus min mamma, 
mormor och morfar. 

12
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under 50- och 60-talet fanns 
det en utbredd skräck för 
kärnvapenkrig i många länder. 
Inte helt obefogat. En del 
människor valde att bygga egna 
skyddsrum i sina trädgårdar 
och samla på sig konservburkar 
och andra förnödenheter för 
att ha sitt på det torra om det 
värsta scenariot skulle bli ett 
faktum. 

det här var startskottet för 
fenomenet survivalism. Det är 
ett lite finare ord för preppers. 
idag är det inte särskilt många 
som snickrar ihop bunkers 
hemma i trädgården, men 
intresset för att ha en egen 

reservplan när den stora krisen 
kommer är stort. 

På nätet kryllar det av forum 
och bloggar där folk delar med 
sig av tips, åsikter och de mest 
fantastiska konspirationsteo-
rier. 

det verkar, lite grovt gene-
raliserat, finnas tre kategorier 
preppers. De som tycker att 
överlevnad är en intressant 
hobby, de som är lite oroade 
över samhällets utveckling och 
vill ha en plan-b, samt en klick 
som verkar köpa varenda galen 
konspirationsteori som går att 
hitta på nätet. 

Om vi skippar den sista 

kategorien så kan det vara en 
ganska roligt hobby. Jämför 
med exempelvis scoutrörelsen 
så är inte skillnaderna särskilt 
stora, det är snarare samma 
bok fast med ett modernare 
omslag. Göra upp eld, hitta 
mat, bygga en koja och över-
leva utan det moderna samhäl-
lets bekvämligheter. 

Det kan vara nyttigt att fun-
dera på hur sårbart det liv vi le-
ver faktiskt är. Hur länge skulle 
DU klara dig om det imorgon 
plötsligt inte längre levereras 
vatten i kranen, el i ledningarna 
och mat i affären? 

Vissa tar det hela några steg 
längre, ganska många steg fak-

tiskt. På ett specialforum där 
preppers går igenom packlistor 
för olika situationer blir det lite 
svårt att hålla sig för skratt. 

Vi tar en titt på den rekom-
menderade packningen och sen 
kan du försöka gissa vad det är 
för extrem aktivitet vi förbere-
der oss för.

Listan innehåller varselväst, 
lysstavar, nödproviant, extra 
batterier till ficklamporna (plu-
ral!), ombyteskläder och vat-
tenflaskor för att nämna några 
punkter. Bergsbestigning? 
Zombieapokalyps? Nej då, det 
här är rekommendationen för 
en tågresa.
Text: Fredrik Norén • Foto: Mårten Markne

Ska du cykla till skolan? Du kan aldrig veta 
vilka katastrofer som väntar, så då är det 

bäst att du tar med ungefär det här. I alla 
fall om du är en prepper.

Preppers preparerar
Om samhället kollapsar – vad  händer 
då? Hur klarar du dig utan någon 
samhällsservice? Hos subkulturen 
preppers är det främsta intresset just 
att överleva samhällets undergång.
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ag är afghan. Mitt hem är där 
det råder fred. 

Kriget i Afghanistan har för-
drivit många afghanska familjer, 
särskilt från folkgruppen haza-
rer, till andra länder, framförallt 
Iran. 

Detta har lett till att unga 
afghaner tvingats till lågavlönade 
jobb under svåra förhållanden 
sedan barnsben, på grund av 
avsaknaden av identitetshand-
lingar. 

Avsaknad av identitetshand-
lingar på grund av rasism och 
diskriminering. Vi får inga identi-
tetshandlingar av staten. 

anledningen till att vi fördri-
vits från Afghanistan är att vi 

är hazarer och shiiter. Under 
de senaste 40 åren har många 
hazarer mördats och utsatts för 
folkmord. Än idag fortsätter 
folkmordet då det under den 
senare hälften av 2016 pågått ett 
blodbad på shiiter i vissa områ-
den i Afghanistan. 

Ett av de största problemen 
med avsaknaden av identitets-
handlingar i Iran är att minderår-
iga hazarer skickas till länder som 
är i behov av militär förstärkning, 
såsom Syrien, Irak och Jemen.

Oftast blir de upplockade eller 
gripna på gatan och får två val, 
antingen deportering av hela 
familjen till Afghanistan eller att 
skickas till krig. 

Man blir lovad dokumentation 

som tillåter ett fritt liv i Iran i 10 
år efter flera vändor av militära 
insatser eller om man blir svårt 
skadad i strid. 

Under Iran-Irak kriget ge-
nomförde Syrien omfattande 
hjälpinsatser i Iran, vilket Iran 
nu kompenserar för genom att 
utnyttja minderåriga hazarer och 
tvingar dem att kriga mot bland 
andra Daesh och Jaish al-Hur vid 
Syriens frontlinje.

dagligen dödas och skadas unga 
hazarer vid Syriens frontlinje. 
Själv befann jag mig vid Syriens 
frontlinje under cirka 3 månader 
och bevittnade en stor andel av 
mina vänners död. 

Efter första vändan i strid 

J

16-årige Ali har tagit sig från Iran till 
Sverige för att slippa slåss som soldat i 
Syrienkriget. Han har sett sina vänner 
dödas. Här skriver han själv om vad han 
varit med om.ali

Text och foto

Jag är afghan. Mitt hem är där det råder fred.

Ali tillbringade tre månader vid fronten i Syrien. Han såg flera av sina vänner 
dödas.

Minderåriga hazarer i Iran får välja mellan deportering till Afgha-
nistan och att skickas till kriget i Syrien.
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beslöt jag mig för att fly. Resan 
var väldigt svår, och jag blev 
kvar länge i både Turkiet och 
Grekland. I Turkiet för att havet 
var för farligt att resa över och 
i Grekland för att gränserna till 
Ungern var helt stängda.

varför ser vi en sådan bristande 
förståelse för hazarernas situation 
hos europeiska statsöverhuvuden? 
Vi flyr för att vi vill överleva, 
för att få ett bättre liv, för att 
slippa krig och för att kunna vara 
människor.

Då större delen av de afghans-
ka flyktingarna utgörs av hazarer, 
har Afghanistans president beslu-
tat att ta tillbaka de afghanska 
flyktingarna till hemlandet, och 

får i utbyte stora summor pengar 
av europeiska länder. 

De afghanska flyktingar som 
blir deporterade till Afghanistan 
väljer att återigen bli flyktingar 
och försöka korsa gränsen till 
Iran. De har antingen vuxit upp 

i Iran och har hela sin familj där, 
eller helt enkelt föds i Iran och har 
ingen koppling till Afghanistan. 

Vad är den grundläggande or-
saken till världssamfundets likgil-
tighet, trots krigen och otrygghe-
ten som rått i Afghanistan under 
de senaste årtiondena? 

Afghanska barn växer upp med 
våld, blod och vapen i hand. Det 
finns en stor skillnad mellan att 
leva och överleva. 

Jag spenderade de första 16 
åren av mitt liv med att över-
leva, och inte förrän jag kom till 
Sverige förstod jag innebörden av 
att leva. Jag vill ha chansen att 
fortsätta leva.

Text: Ali
Översättning: Roshi Hooshmand-Rad

Hazarer
Hazarer (hazaragi) är ett folk i 
huvudsak bosatt i bergsom
rådet Hazarajat i centrala 
Afghanistan, där de uppgår 
till omkring 5,1 miljoner, 
tillika 20 procent, av landets 
totala befolkning. Det finns 
även betydande grupper i 
Iran och Pakistan. Hazarer 
har utsatts för omfattande 
förföljelse och rasism.  

Rasismen mot hazarer 
består dels av utseende
mässigt förtryck, då hazarer 
har ett mer östasiatiskt 
utseende än andra folk
grupper i Afghanistan, och 
dels på religiösa olikheter 
då hazarer är shiiter. 

Själv befann jag 
mig vid Syriens 
frontlinje under 
cirka 3 månader 
och bevittnade 
en stor andel av 
mina vänners 
död. 

Jag spenderade 
de första 16 åren 
av mitt liv med att 
överleva, och inte 
förrän jag kom till 
Sverige förstod jag 
innebörden av att 
leva. Jag vill ha 
chansen att fort-
sätta leva. 

Jag är afghan. Mitt hem är där det råder fred.

Ali tillbringar nu mycket tid på Café Genomfarten.
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värnplikten är på agendan 
igen. Förslaget är att mel-
lan 4000 och 8000 personer 
födda 99 och 00 ska inkallas 
till 2018. Något som alltid har 
känts så självklart, nämligen att 
lumpen är frivillig, kanske inte 
blir så frivillig för mig.

Försvaret säger att de saknar 
frivilliga soldater och sjömän. 
Att resurser finns, men inget 
intresse.   Att det saknas sjutu-
sen soldater. Men varför är det 
egentligen så? Varför äcklas en 
av tanken av värnplikt?  

om vi backar bandet lite.  
Sverige framstår som ett 

neutralt land. Landet som inte 
vill föra något krig. Försvars-
maktens roll är att skicka ut 
lite insatser i Afghanistan eller 
Mali. Visa sitt engagemang 
i konflikter, visa att Sverige 
egentligen bara vill hjälpa till 
lite, de vill bara väl och är 
för fred. Försvarsmakten ska 
säkra Sveriges gränser, se till 
att ingen kränker dem, annars 
attackerar försvarsmakten. För-
svarsmakten ska skydda oss. 
Skydda oss, från hotet i öster.  

Och någonstans där, ska du 
och jag komma in i bilden. 

Vi ska tränas, kunna bära 
vapen, pulsa i snön och klättra 

i träd. Bygga tält och läger 
snabbt. I Sverige blir denna 
tanke vriden. Ska du bestämma 
över vad jag ska göra det näst-
kommande året? Landet där 
individ-jaget sätts i centrum, 
där jag, jag och jag och återi-

gen jag, ska få bestämma över 
mitt egna liv och mina egna be-
slut. Ska staten då helt plötsligt 
bestämma att jag ska springa 
runt där i norr med ett vapen?  

landet där vi lär oss hur 
vapen är skadligt. Hur stolta 
vi är över vår neutralitet, hur 
vi hjälpte människor fly från 
skräcken under andra världs-
kriget och hur vi nu har slutat 
exportera vapen till Saudiara-
bien. Ingår inte något av detta i 
våra läroplaner?  

Det känns så fel, att det vi 
lärt oss är fel under alla dessa 
år i grundskolan och gymna-

Jag släpper lös min inre pacifist

Lumpen är på väg tillbaka. Men varför ska staten 
 bestämma att jag ska göra något som går emot allt vi 
lär oss i skolan, undrar Words Siran Cheng.

Vi ska tränas, 
kunna bära 
vapen, pulsa i 
snön och klättra 
i träd. Bygga 
tält och läger 
snabbt. 
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Jag släpper lös min inre pacifist

siet, ska vi plötsligt praktisera.  
Oavsett vilken ideologi 

du vilar på, om du verkligen 
tycker att ett annat land är ett 
hot eller gillar att bära vapen 
och skjuta och så, så kan en 
inte förneka att värnplikten går 
emot den moral vi har lärt oss 
i skolan. Så det är därför jag 
äcklas av tanken av lumpen, 

att luska runt där, bärandes på 
ett vapen och tänka på vem jag 
ska skjuta ner nu - något jag 
alltid har blivit tillsagt att inte 
göra. 

Det är nog dags för pacifis-
ten inom mig att komma ut i 
ljuset.

Text: Siran Cheng
Foto: Mårten Markne/arkiv  

Sedan 2010 har det varit värnpliktsfritt i Sverige. Bilderna är från 2006, då sensor-
kompaniet från Luftstridsskolan i Uppsala höll övning på Väddö. Word fick vara med och 

skrev om det i nummer 4. Läs hela reportaget på tidningenword.se/4

Den nya värnplikten
• Senaste gången någon kallades in för värnplikt var 2010 
• Enligt förslag som gäller 99:or och 00:or, ska de börja mönstra i juni 2017 
och första inryckningen sker i januari 2018 
• Mönstringen kommer att ses som en plikt 
• Av omkring 100.000 artonåringar som fyller i ett formulär om intresse för 
försvaret, så är det 40.00 som anses lämpliga.  
• Värnplikten kommer inte att ha någon könskvotering.

Svårt att veta vem  
du ska vända dig till?
Hör av dig till oss!

018 69 44 99Ring
boiu@boiu.seMejla

Vi har samlat länkar till många 
 ställen i Uppsala där du kan få hjälp 
med till exempel
Mobbning och kränkningar
Problem i familjen
Sexuella övergrepp eller våld
Missbruk
Ätstörningar
Nedstämdhet
Ångest, depression, stress, 
 själv skadande beteende
Sex och samliv
Utsatt för brott

boiu.se/hjälp

Behöver  
du hjälp? 
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Lundellska
En övervägande majoritet ansåg 
att Lundellska är blå, hela 79,7%. 
Kan det bero på att skolan är den 
med flest ekonomiklasser, att folk 
vill tjäna pengar och uppskattar en 
friare marknad med mindre skatter? 

Boland
Inte en enda person från Boland 
svarade på enkäten, och denna ana
lys är alltså helt tolkad från andra 
skolors syn på elevernas åsikter: 
29,5% ansåg Boland som en brun 
skola, en fascistisk. Varför? Kanske 
pågrund av fördomar mot praktiska 
linjer, bilden att de som går fordon 
är SD:are.

Katedral
Kattebarn skämtar ofta själva om 
sina alternativa elever och förening
ar, såsom Théföreningen och VRK 
(vänsterradikal Katedral). Enkäten 
stödjer fördomarna: jämt mellan 
det röda, gröna och rosa blocket. 

Ni har satt färg på skolorna i stan 

Vilken skola är rosa, röd eller blå? I en liten 
under sökning kollade vi vad elever på de fem 
största skolorna tror om de politiska åsikterna 
hos eleverna på andra skolor.

Fördom mot dig
Reportage om fördomarna mot elever på olika skolor i Uppsala, och hur 
verkligheten såg ut då, 2007.

► tidningenword.se/7

Vilken fördom är du?
Quiz från 2007 där du får svaret på vilken skola du passar på! Pluggiga 
Katte, utseendefixerade Skrapan eller kanske rassiga Boland?

► tidningenword.se/quiz

Tips!
Artiklar från Wordarkivet på temat ”fördomar mot skolor.”

Text: Alva Spångberg
Ill: Fredrik Norén

Färgerna: det här tror ni om andra skolor
Blå (Liberal) 
Röd (Vänster) 
Grön (Miljö)

Rosa (Feminism, HBTQ+)
Brun (fascistiska tendenser)
Övrigt

Det är klart att man ska 
försöka få bort förutfatta-
de meningar men jag vet 
inte om jag kan säga att 
vi gör något särskilt för 
att ändra på ryktena.
Celsiusskolans rektor i intervju med Word 2007 Ill: Julia Molin

Rosendal
Rosendalsgymnasiet delades i 
två block: det röda och det blåa. 
Detta stämmer överens med de två 
dominerande linjerna på Rosendal: 
de medvetna, ofta politiskt korrekta 
SMIP:arna, och de blå elitistiska 
naturarna. Även det rosa blocket 
(feminism, HBTQ+) samt det gröna 
blocket (miljö) passar in på den 
medvetna skolan, där det serve
ras mest vegetarisk mat av alla 
Uppsalas skolkök, enligt kökschefen 
Peter Ward. 

Fyris
Fyris uppfattades som blå av de 
som svarade på undersökningen 
– 48,4% av rösterna. Fyris har ju eko
nomiklasser, vilket såklart kan leda 
till att intresset för pengar ökar. 

Å andra sidan ansåg även 10% 
att Fyris hade tendenser till bruna 
(fascistiska/rasistiska) röster. Oklart 
om varför, men kan det bero på att 
Fyris är en stor skola med många 
från mindre samhällen utanför 
Uppsala, samhällen som stadsbarn 
har fördomar om, och anser gam
maldags och främlingsfientliga?  
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att få höra vilken skola någon går 
på, bekräftar ofta ens fördomar om 
personen. När någon finstilt försöker 
beskriva en radikal vänster-vegan, 
går det enklare att säga ”hon går på 
Katte…” än att faktiskt säga det rakt 
ut. Fördomar orsakar skada, men när 
de stämmer underlättar de allt. 

Vilken politisk färg skolorna har, är 
inte lika självklart. Medan jag tycker 
att Rosendal är blått, tycker folk från 
Katte att Rosendalare är gröna, i alla 
fall de som går SMIP. Samma sak med 
Fyris. Medan jag är säker på att majo-
riteten är blåa där med, nämner någon 
annan SD.   

för att få en uppfattning om det 
politiska läget, skickades enkäter ut till 
eleverna på de fem största skolorna i 
Uppsala; Rosendal, Katedral, Lundell-
ska, Fyris och Boland. 

I enkäten ställdes frågan vilken 
skola man själv gick på, och sedan 
vilken politisk färg som svarspersonen 
associerade till de fem skolorna här 
på sidan.  

Enkäten gav ett underlag för hur 
valkretsen hade kunnat se ut, om 
vi 15- till 18-åringar hade fått 
rösta idag. 

dessa är föreställningar-
na om eleverna på de fem 
största skolorna som 
Word har tagit del av. 

Hur de stämmer 
överens med verklighe-
ten? Det får vi se i nästa 
val, när vi alla får rösta ...

Betygsomvandlingen förändrar 
 IBprogrammet
ib står för International 
 Baccalaureate. Det är ett två-
årigt internationellt program 
som finns i 148 länder världen 
över och som i Uppsala bara 
finns på Katedralskolan. Då 
utbildningen automatiskt ger 
tillgång till utlandsstudier är 
det ett bra program för elever 
som är intresserade av utlands-
studier.

All utbildning sker på 
engelska och eleverna studerar 
sex ämnen samt kunskapsteori. 
Dessutom tillkommer aktivite-
ter som eleven ska utföra på sin 
fritid. Betygen ges i en slutgiltig 
examination i slutet av utbild-
ningen Elevernas prestation 
jämförs med skolor från hela 
världen.  

Universitets- och utbild-
ningsrådet (UHR) föreslår att 
IB betygens 45 poäng ska mot-
svara det svenska meritpoängen 
på 20.0. I dagsläget motsvarar 
40-45 IB poäng 20.0. Proble-
met med detta förslag är fyra 
gånger så många elever får 20.0 
i slutbetyg än 45 IB poäng. 

Högsta poäng är nästintill 
omöjligt att uppnå och under 
de tio år som IB programmet 
har funnits på Katedralskolan, 
har bara en elev gått ut med 45 
poäng.  

om detta förslag går igenom, 
finns en risk att färre välutbil-
dade IB elever kan fortsätta 
sina studier i Sverige, endast 
på grund av denna orättvisa be-
tygomvandling. Syftet med IB 
programmet är att ge tillgång 
till fler utbildningsmöjligheter 
runt om i världen och det blir 
näst intill omöjligt om betygsö-
versättningen ändras som i 
förslaget. Den svenska utbild-
ningsmarknaden borde vara 
mer attraktiv för elever som är 
internationellt utrustade. De 
borde välkomnas och lockas hit 
istället för att göra det svårare 
för dem att välja en utbildning 
i Sverige.  

Du kan skriva på en namn-
insamling mot förslaget online: 
goo.gl/VRD9Dr

Siran Cheng, IB-elev 

Vad tycker du?
Skriv till vår debattsida på debatt@tidningenword.se.  
Debatt redaktör Alva tar hand om ditt inlägg.

Om detta förslag går igenom, finns 
en risk att färre välutbildade IB 
elever kan fortsätta sina studier i 
Sverige

Skriv till debatt@tidningenword.se

Ni har satt färg på skolorna i stan 

Alva Spångberg
om fördomar

Fördoms
undersökningen

Edward Eriksson, IB-elev
Hur tror du att förslaget för 
betygsomvandling för IB kom-
mer att påverka dig? 
– Jag övervägde att studera i Sve
rige, det är i princip inte längre fallet 
Långsiktiga effekter?
– Genomförs ändringen så är det 
ovisst att läsa IB, iallafall om man 
planerar att gå på ett svenskt uni
versitet. Då är det helt enkelt lättare 
att få bra betyg på andra program 
Är IB värt att plugga oavsett 
det nya förslaget? 
– IB kommer att bli mindre populärt 
vilket skadar skolan så väl som 
landet
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Vilken träning vi än utför så vill de flesta av 
oss ha dånande musik i öronen. Och då gym-
met inte är ett av våra  favoritställen så tänkte 
vi större. Vi tänkte dans! 

hip hop attitude
attitude är en dans för dig som gillar kondition. 
Det är hopp och snabba rörelser, här gäller det 
att man kan reagera snabbt och röra sig i takt. 
 Attitude är inspirerad av hiphop, så tänk dig nå
got som hiphop fast med lite mer attityd och lite 
mer kaxigt! Testa attitude om du känner dig lite 
extra kaxig och behöver lite utlopp för det.  

Obs blanda inte ihop med balettens attitude, 
det är helt olika saker.

street/commercial
dans är mer än bara en bra träningsform. Dans 
är en stor glädjekälla. Kombinationen av musik 
och rörelser får mig att känna mig både tuff och 
självsäker. Jag testade på street/commercial 
(nybörjare) på Norby dansstudio. 

Jag tror inte att jag någonsin känt mig så pigg 
och upprymd efter träning som jag gjorde efter 
det danspasset. Så är du som jag? Vill du fylla 
den annars ganska tråkiga vardagen med liv? Då 
är nog street/commercial något för dig. 

siran chengtyra johansson

Testpatrullen

Uppiggande träning

djupstretch
är du någon som hatar kondition och känslan av 
kläder som är genomdrypta av svett och att du 
snarare söker något som sträcker ut dina muskler 
och gör dig mindre stel, så är djupstretch något 
för dig! 

Du kommer att successivt bygga upp förmå
gan av flexibilitet i din kropp och snart kan du 
säkert gå ner i både split och spagat. Detta är ju 
superbra om du känner dig stel i någon del av 
din kropp och det är säkert även superbra om du 
utövar någon annan sport.

Jag tror inte 
att jag någon-
sin känt mig 
så pigg och 
upprymd efter 
träning som 
jag gjorde 
efter det 
danspasset.

WORD TESTAR: DANS OCH DJUPSTRETCH
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Suger din gympahall? 
Har din skola världens sämsta bibliotek? 
Borde buss resor vara gratis?
Oavsett vad du vill förändra så kan du få hjälp av oss. 
Vi vet hur du kan göra för att bli lyssnad på. 
Hör av dig i dag så kan vi börja påverka i morgon.
fokusgrupp@boiu.se

Du har rätt 
att påverka.
Vi kan 
 hjälpa dig.



Att ni är intresserade av musik 
märks ju tydligt, men har det 
alltid varit så?
– Ja faktiskt! Musik har alltid 
varit en del av våra liv och 
eftersom att vi är kusiner har vi 
haft möjligheten att spela och 
sjunga tillsammans sedan vi var 
typ 5 år.

– Vi startade en YouTube-
kanal tillsammans för några år 
sedan där vi lägger upp covers, 
egna låtar och även videos där 
vi dansar.  
Jag har hört att ni ligger ute 
med er första singel, berätta! 
Hur gick ni tillväga? 
– Jo såhär är det. Någon 
på skivbolaget 
Stereolovers hade 
sett våra videos 
och hörde av sig 
och undrade om 
vi ville komma 
på möte. Vi blev 
jätteglada och 
tackade självklart 
ja. Livet rullade på 
och nu står vi här, klara 
med en helt egen låt! 
Kan ni berätta lite om låten? 
– Låten heter Stop och handlar 

om att livet kan vara väldigt 
stressigt och att en ofta vill 
hinna med allt som händer. 
Men att det viktigaste är att ta 
allt i sin egen takt då det alltid 
finns tid. 

– Om du tror på sig själv 
så kommer saker att lösa sig 
av sig själv, säger Line med 
glimten i ögat.  
Och till sist, vad utmärker er? 
Finns det något som gör att ni 
sticker ut från mängden? 
– Bara faktumet att vi har hållit 
på med musik hela livet gör ju 
att vi har lärt oss mycket på 
vägen och är väldigt erfarna. 

– Vi är även två 
 väldigt drivna 

personer och har 
en stark vision 
om vad vi vill 
uppnå. Men 
det som väger 
mest är nog vår 

musikstil. 
– Vi experimen-

terar och provar 
oss fram för att få till 

en skön blandning mellan 
”änglalik” akustisk musik och 
hiphop.  

 

HEDDA HOLMBERG 

OCH LINE JONSDOTTER 

Ålder: 16 år 
Skola: Rosendal 

Favoritartist Hedda: Astrid S 
Favoritartist Line: Ed Sheeran 

Vem tycker du att vi ska skriva om 
på den här sidan nästa gång?

Sms 072 563 08 60

tips från Hedda och Line

emma liambi

Ung uppsalamusiker. 
Hon finns på Spotify 
med bland annat låten 
I said no.

► spoti.fi/2fjMdEz

uppsala dansstudio 
i norby

Show: Schoolarship
showen, fylld med 
dans. Allt från balett till 
street.

► 16–18 december

föreningen upp-
sala loves hip hop

Öppen plattform för 
ungdomar som är 
intresserade av hip hop

► facebook.com/ 
uppsalaloveshiphop

3

Text: Tyra Johansson • Foto: Jimmy Svensson

Hedda och Line
De har gjort musik tillsammans sedan 
de var riktigt små. Hedda och Line är 
en duo bestående av två drivna kusiner, 
som gärna experimenterar med akustisk 
musik och hip hop.

Foto (fr v): Spotify, Dansstudion i NOrby, Uppsala Loves Hip hop

Följ Hedda och Line på 
Youtube.

► youtube.com/user/HeddaLine
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Hur kom du in på zombieöverlevnad? 
– Det började med att jag satt och 
tittade på en film med en kompis, 
och började prata om det skulle 
vara på riktigt. Vi utgick ifrån vad 
vi hade för konservburkar 
snarare än att tänka på 
vapen, och började 
googla och tittade 
runt. 

– Jag märkte att 
det blev intres
santa samtal med 
de som delade mitt 
intresse och startade 
en studiecirkel, som 
fick ett enormt intresse. Jag 
insåg att jag inte kunde mycket om 
ämnet, och började lära mig. På så 
sätt upptäckte jag att det var ett 
ämne som det var intressant att 
lära sig mer om. Sedan skrev jag en 
bok om ämnet, Zombieöverlevnad: 
din guide till apokalypsen.  
Hur arbetar du? 
– Jag håller många föreläsningar, 
och håller på att skiva en bok om 
förberedelse, som handlar om 
kunskap för att överleva vid kata
strofer. I denna bok utgår jag från 
forskning om ämnet, och jag har 
intervjuat överlevnadsexperter och 

psykologer.  
Vad är det roligaste med ditt jobb? 
– Jag arbetar egentligen med 
musik, det här är mer ett fritids
intresse som tagit överhand. Det 

är spännande med män
niskans beteende, och 

arbetet handlar om 
ett intresse för 

människan. Jag 
tycker att männ
iskor beter sig 
förvånansvärt bra 

vid katastrofer.  
Har du några tips på 

hur man ska klara sig en 
zombieinvasion? 

– Att lära känna sina grannar och 
personer i sin omgivning är viktigt 
eftersom människan är social och 
behöver andra. Träna regelbundet 
och ha en tanke på att saker kan 
förändras. Det är viktigt med men
tal förberedelse och att ha i åtanke 
att imorgon kanske inte är som 
idag. Sen är det bra att ha extra 
grejer hemma som till exempel 
vatten, att veta vilka behov krop
pen har och att tänka på att kunna 
vara självförsörjande.

Text: Léo Bewa
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

HERMAN GEIJER:

Ha i åtanke att imorgon 
kanske inte är som idag.

Kändisen

Zombieexpert

 

HERMAN GEIJER 

Ålder: 37 år 
Är: Författare, föreläsare 
och zombieöverlevnads

expert 
Bor: Stockholm 

detta har inget med Uppsala 
att göra. Det handlar om när 
någon dör, alldeles för tidigt. 
”Förträffligt bra på att fika och 
överleva” står det på hennes 
Instagram. Verkligen inte. 

Vi lärde känna varandra i 
6-års, Isabell och jag. Redan då 
tog hon ingen skit. Jag minns 
hur vi i tvåan satt med Erkan, 
den snygga vikarien som alla var 
kära i. Medan vi satt där och 
retades och fnissade, vände sig 
Isabell plötsligt till Erkan, och 
sa: ”du är sexig, Erkan”. 

Vi var 8 år gamla, och förstod 
att detta var absolut förbjudet 
att tänka. Men vi tjöt av skratt, 
behövde lägga oss ned på golvet 
av skam och skrattade hyste-
riskt. Medan Isabell försökte 
rädda sina ord med ”jag menade 
att du var sexa i ett lopp!”, 
skrattade vi andra åt att Erkan 
nu fick reda på vad vi egentligen 
tyckte om honom.

Isabell var så, handlade först, 
tänkte sen. Vi var vänner, men 
jag vågade inte lita på dig. Jag 
skulle aldrig vågat berätta att 
jag var kär i Jonas till exempel. 
Hade jag berättat det för dig, 
hade hela skolan vetat om det 
nästa dag. 

Dagen du dog grät folk i kor-
ridorerna på Rosendal. Jag kan 
bara tänka mig hur det måste ha 
varit på din skola. Du och jag 
hade glidit ifrån varandra när 
jag flyttade i högstadiet, men vi 
sms:ade ibland, och jag träffade 
dig och Malin när ni hängde i 
Eriksberg. Dagen du fick ditt 
cancerbesked, för nästan precis 
ett år sedan, förklarade du för 
mig att de flesta överlever. Jag 
hade inte en tanke på att du 
skulle kunna vara en av de 
som inte gjorde det. 

Våra små liv snurrar 
vidare, men du kommer 
alltid att vara den första 
som försvann. Alla pratar 
fortfarande om dig. Jag vet 
att du hade gillat det. 

När en ung dör

Alva Spångberg
om när en ung dör
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Word 

Av unga, för unga i Uppsala.

Ända sedan du  
gick i lågstadiet.
Var med och gör tidningen du också.  
Eller gå med i webbredaktionen.
 
Skicka ett sms till 072 563 08 60  
eller mejla word@tidningenword.se


