
UPPSALAS YNGSTA MAGASIN! AV UNGA, FÖR UNGA. TIDNINGENORD.SE

Hampus Hedström
”Jag skulle nog inte vara så bra på att 

prata om jag inte hade dyslexi

Dessutom
Bästa toan i stan
Boktips
Trams
Snabbt och gott
The Line Up

Drönare
Maya Runhagen
Gamla flugor
Utbytesstudent
Med mera

Siri från Pillerpodden:

”Vi hade aldrig 
kunnat tro att 
det skulle bli 
så stort”

Maine Coon
Katten Stefan kan öppna dörrar

Quiz!

Vilken film ska du se?

Vad har du glömt?Vilken gamer är du?

Är du natt eller dag?

Vilket djur är du?

Och fler ...
Clara Henry

30  meter 
upp i  luften

Lösgodistest
Vilken bit är bäst?

programmeringspyssel
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Varför ville du vara med och göra Ord? 

1 Olle Eriksson: Det 
verkade roligt och jag 
skulle inte kunna vara 
med nästa år för att jag 
blir för gammal.
2 Mårten Markne: För 
att det är så galet roligt 
att göra  tidning under 
tidspress! 
3 Livia Söder berg: Jag 
ville träffa nya människor 
och testa på att göra en 
tidning. 
4 Elias Skiöld: Jag 
ville göra en tidning på 
sommarlovet och när 
mamma tipsade mig så 
hakade jag på. Jag hade 
tänkt vara med förra året 
men det krockade med 
andra saker. 
5 Ahmad Saleh: För att 
det verkade vara ett 

intressant jobb som jag 
ville ge mig in på. 
6 Victoria Gräns: För 
att det är ett bra sätt att 
föra fram sina tankar och 
åsikter på! 
7 Hedvig Oppitz: Ef-
tersom jag tänkte att 
det skulle vara kul att 
få vara med och hjälpa 
och inspirera kidsen, och 
dessutom är det en bra 
merit att ha på cv:t. 
8 Tove Leander 
Rönngren: Jag gillar att 
skriva, rita, intervjua och 
få nya vänner! 
9 Astrid Rimm: Jag 
tyckte det verkade kul 
och ville gärna vara med.
10 Agnès Chajara 
Svensson: Det är väldigt 
roligt att skriva och 

illustrera och jag tyckte 
det verkade vara en rolig 
och bra idé! 
11 Evelina Sjöström: Min 
kompis Nicoline var med 
förra året och tipsade 
mig. Att skriva, rita och 
fota är nämligen några 
av mina favoritämnen 
som jag gärna skulle ha 
användning av i fram-
tiden. 
12 Emma Heimer: Jag 
såg i Sommarkul-katalo-
gen i fjol om tidningen. 
Då fick jag inte plats så 
jag testade i år istället. 
13 Arvid Fridborg: Jag 
tyckte att det lät roligt 
och jag gillar att skriva 
och fota.
14 Agnes Wählby: Jag 
tyckte att det verkade 

kul att skriva en tidning 
och lära känna nya 
människor. 
15 Alma Noreland 
Åberg: Jag tyckte att 
det lät roligt att skriva i 
en tidning. 
16 Nicoline Pellving: Jag 
ville utveckla mina 
 kunskaper i formulering i 
text och bild. 
17 Yassmin Salih: Jag 
har alltid velat skriva i 
en tidning och tyckte att 
det verkade kul att vara 
med. 
18 Melissa Lagos: För 
det är kul att skriva, 
intervjua och få nya 
vänner. 
19 Samer Dirawi: Jag 
fick chansen att arbeta 
med ett fantastiskt 

underbart och ambitiöst 
gäng vilket var svårt att 
tacka nej till. 
20 Signe Vidlund: Jag 
ville testa att skriva och 
intervjua i en tidning. 
21 Edith Cederholm: För 
att det lät roligt, och när 
Juno sa att hon skulle 
börja så tyckte jag också 
det lät kul. 
22 Tyra Normark 
 Momquist: Jag tyckte 
att det verkade kul att 
skriva och att få nya 
vänner.
23 Mattis Normark: För 
att det verkade roligt.
24 Alice Magnus-
son: Jag älskar att 
skriva, och att göra 
tidningar. Så när jag 
hörde talas om att 
skriva i tidningen Ord 
tänkte jag att jag skulle 
vara med.
25 Folke Vidlund: För att 
det är roligt att intervjua 
och skriva. 
26 Juno Fagerberg: Jag 
hörde att min moster 
 pratade om det och då 
ville jag börja. 
27 Mollie Jelveby 
 Joelsson: För att det är 
kul att skriva och inter-
vjua kändisar.
28 Irma Jansson: Jag 
gillar att skriva och 
jag ville medverka i en 
tidning. 

Saknas på bilden 
Saliha Ali: För att jag 
tycker om att skriva och 
när jag såg förra numret 
så ville jag skriva i den, 
och för att träffa nya 
människor.
Alma Kjellgren: Att få 
vara med och göra en 
tidning är något jag alltid 
har velat, så jag blev 
jätteglad när jag fick 
chansen! 

Ord #2 2018
2



Vad är det här?
Ord görs av ungdomar 
 10–15 år från Uppsala. Ord 
ges ut av BOiU, Barn-
ombudet i Uppsala län, i ett 
samarbete med Bibliotek 
Uppsala.

Vilka har gjort 
Ord?
Kolla på sidan här bredvid!

Varför?
Ord är en del av BOiU:s 
arbete för att stärka barns 
och ungas röster.

Ord på nätet
tidningenord.se

gillar
VA?

Vi

TRE BRA BÖCKER
Tre mysiga och spännande böker att läsa när du ska sova. 

Alice Magnusson

Varulvens hemlighet
Kristina Olsson
Den spännande fortsättningen 
på Zombiefeber. Nu måste 
Herbert och Sally lösa allt. 
Det blir svårt utan experten 
Alexander. 

Mysteriet på Örnklippan 
Kristina Olsson
En spännande och mystisk bok. 
Två barn rymmer och gömmer 
sig hos den enas mormor. Men 
det händer mystiska saker där 
som de måste lösa.  

Den hemliga trädgården
Frances Hodgson Burnett
En vacker och gammal bok. 
Den handlar om en flicka som 
blir skickad till en herrgård. Där 
händer mystiska saker som 
förändrar hennes liv. 

Min myshörna är en plats där jag bara 
kan chilla när jag kommer hem. Jag 
och kompisar spelar spel, pluggar 
och käkar godis där. 

Emma Heimer

Jag brukar lyssna på rap. Jag gillar rap för att lyricsen ofta har bra 
budskap. Rapmusik är bra för fester!

Saliha Ali
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Om ord
Ord görs av ungdomar 10-15 år i Uppsala på sommarlovet. Ord görs i ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala och Barnombudet i Uppsala län.

Läs Ord på nätet 
tidningenord.se och bibliotekuppsala.se

Annons

Hej!  
Har du problem och behöver hjälp?
Vill du ändra på något i  skolan, 
 vården eller samhället?
Vill du veta mer om dina rättig heter?

Hör gärna av dig! 

Kontakt: ord@tidningenord.se 
Barnombudet i Uppsala län 
018-69 44 99

Tryck: Ehof, UppsalaChefredaktör och utgivare: Mårten Markne
Redaktörer: Samer Dirawi, Victoria Gräns, 
Hedvig Oppitz, Ahmad Saleh

Rum för Uppsalas unga

Stadsbiblioteket

Gottsundabiblioteket

Ett helt rum med det vassaste utbudet av 
böcker för unga; manga, fantasy, HBTQ, 
serier och en massa annat. Vi har såklart 
också massor av plats för skönt häng. 
Kom in!

Kom förbi Gottsundas nya ungdoms-
hörna! Här finns det många möjligheter 
att hitta det du gillar: spela schack, läsa, 
gå på bokcirkel eller kanske bara låna 
våra datorer? Vi har också ett helt pro-
gram – bara för unga.

Har du en idé?

Har du en idé du vill ska bli verklighet? 
Kom förbi något av våra bibliotek och 
prata med en någon av oss som jobbar 
med unga. 

Rum för Uppsalas unga

Stadsbiblioteket

Gottsundabiblioteket

Ett helt rum med det vassaste utbudet av 
böcker för unga; manga, fantasy, HBTQ, 
serier och en massa annat. Vi har såklart 
också massor av plats för skönt häng. 
Kom in!

Kom förbi Gottsundas nya ungdoms-
hörna! Här finns det många möjligheter 
att hitta det du gillar: spela schack, läsa, 
gå på bokcirkel eller kanske bara låna 
våra datorer? Vi har också ett helt pro-
gram – bara för unga.

Har du en idé?

Har du en idé du vill ska bli verklighet? 
Kom förbi något av våra bibliotek och 
prata med en någon av oss som jobbar 
med unga. 
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Quiz
06 Är du natt eller dag, vilken 

gamer-Youtuber är du, vilket 
djur är du, vad har du glömt 
... med mera!

I stan
10 Billiga mjukglasstestet

11 Fyra hus du aldrig varit inne i

12 På besök hos brandkåren

14 Utbytesstudent och roller 
derby

Kändis
16 Intervjuer med Clara Henry, 

Hampus Hedström, The Line 
Up och Zäta

Trams
19 Roliga historier och en serie

Paus
21 Vi testar teknikpyssel, några 

recept och kafétoaletter

24 Stefan är en stor katt

26 Drönare är framtiden

27 När är en loppa en fluga?

Pepp
28 Förändra skolan? Gör så här!

29 Maya säger stopp

30 Att må dåligt är inget att 
skämmas för 

Läs & se
32 Bok- och filmtips i mängd

Samhälle
34 Så är det att vara politiker

12

30
Innehåll
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quiz
Vad vill du helst?  
A Sova
B Vara vaken

Är du dag eller natt?

Var vill du vara? 
A Inomhus
B Ute med kompisar 

Var äter du helst? 
A Hemma själv
B På restaurang med kom-
pisar

Flest A: Natt 
Flest B: Dag

Text: Mollie Jelveby Joelsson
Ill: Freepik

Vad vill du ha på 
dig? 
A Varma kläder
B Svala kläder  

Vad gör du på 
sommarlovet? 
A Är hemma och uttråkad
B Är på läger med kompisar   

Djurquiz 2
Favoritmat?

A: Pannkaka
B: Pizza

C: Köttbullar 
och pasta
D: Sushi  

Favoritplats?
A: Hemma
B: Utomlands
C: Skolan
D: Stan 

Klädstil?
A: T-shirt & 

jeans

B: Klänning & tajts
C: Mjukiskläder
D: Kostym 

Läsk?
A: Seven up
B: Fanta
C: Loka
D: Cola 

Favoritfärg?
A: Blå
B: Grön
C: Lila
D: Rosa 

Favoritsport 
A: Basket
B: Fotboll
C: Tennis
D: Innebandy

Djurquiz 1
Vad gör du helst på som-
marlovet? 
1: Badar och spelar fotboll 
2: Sover
3: Tränar

Vad gör du på jullovet? 
1: Leker i snön
2: Sover
3: Äter

Vad har du för humör? 
1: Glad och sprallig
2: Trött men glad
3: Kärleksfull och uthållig

Vad gillar du mest? 
1: Korv
2: Sallad
3: Äpplen

Har du kort 
stubin? 
1: Nej
2: Ja
3: Ganska

Vilket djur är du?

1 B

2

3

A
C

D

Foto: D
uncan N

oakes/D
ream

stim
e, 

Isselee/D
ream

stim
e

Hela två quiz ger dig chansen att se vilket 
djur du är. Gör båda och jämför resultaten.

Text: Irma 
Jansson

Text: Melissa Lagos,  
Mollie Jelveby Joelsson
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Vad har 
du glömt i 
sommar?
Text: Elias Skiöld

Är skolan som bortblåst i ditt 
huvud? Ta reda på det i det 
här quizet och se vad du får i 
betyg. Facit på sidan 8.

Matte
Vad blir 36÷6×0? 
1: 0 
X: 6  
2: 36 

Historia
När dog Gustav II Adolf? 
1: 1732 
X: 1754 
2: 1632

Svenska
I vilken av de här meningarna 
används allitteration? 
1: Räven Rickard ramlade 
X: Token läste boken     
2:  Mår du bra? 

Geografi
Åt vilket håll ska du om du 
ska närmaste vägen till USA? 
1: Öster 
X: Söder
2: Väster 

Fysik
Vad är formeln för silver 
inom kemin? 
1: Ag 
X: Au 
2: Sa  

Religion
Hur många bröd hade Jesus 
innan han mångdubblade 
dem? 
1: 2 st 
X: 5 st 
2: 10 st 

Idrott och hälsa
I vilken av de här sporterna 
används racket? 
1: Fotboll 
X: Badminton 
2: Beachvolleyboll  

Åter till lågstadiet-quiz
Text: Emma Heimer
Foto: Alain Audet

Kommer du ihåg det du lärde dig 
på lågstadiet? Testa!  

Uppsala domkyrka har Sveri-
ges största kyrkklocka och är 
lika lång som hög.
Invigdes år? 1445, 1560, 1612

Uppsala konsert och kon-
gress är mer än 14 500 kvm 
stort och tog 2,5 år att bygga 
Invigdes år? 2000, 2005, 2007 

Det gamla stationshuset an-
vändes fram till 2010.
Öppnade år?  1789 , 1866, 1906 

Uppsala slott har byggts om 
ett antal gånger. Delar av slottet 
revs till och med för att få mate-
rial till andra byggen.
Invigdes på? 1400-talet, 
1500-talet, 1600-talet

Gustavianum blev museum 
1997 och hade tidigare matsal, 
studentrum och bibliotek.
Färdigställdes på? 1620-talet, 
1710-talet, 1790-talet

I trädgården runt Linnea-
num finns det hela 8000 olika 
växtarter. 
Färdigställt år? 1807, 1852, 1902

Årtalsquiz: byggnader
Text och foto: Arvid Fridborg

Vad är druvsocker? 
A:  Saklos 
B:  Bladkos 
C:  Glukos 
D:  Laktos

Vad är latinska namnet för 
räv? 
A:  Vulpini
B:  Lapin Lapin 
C:  Racula Racula 
D:  Rovaradina 

Vem var ”Ötzi”? 
A:  Den som hittade örter 
B:  En man under stenåldern 

som fastnade i isen 
C:  En asagud 
D:  En tysk forskare från 1684 

Vad är en gemen? 
A:  En typ av människor som 
levde på stenåldern 
B:  Ett sorts djur 
C:  En liten bokstav 
D:  En sorts träd 

Vilket träd tillhör denna? 
A:  Ek 
B:  Bok 
C:  Pilträd 
D:  Lönn 

Vilket av detta är ett adverb?
A:  Mycket 
B:  Söt 
C:  Springer 
D:  Sprungit 

Vad är Pippis femte namn? 
A:  Långstrump 
B:  Rullgardina 
C:  Eifrahimsdotter 
D:  Viktualia 

Vad är en produkt inom matte? 
A:  Talet man subtraherar inom 
Subtraktion 
B:  Talet man får inom multi-
plikation 
C:  Talet man adderar inom 
addition 
D:  Talet man dividerer inom 
division 

Vad är talet L inom romerska 
siffror? 
A:  1000 
B:  100 
C:  500 
D:  50 
 

Facit: sid 8

Facit: sid 8
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Vilken gaming- 
Youtuber är du? 
Text: Mattis Normark Momquist

Vem är du i klassen? 
 A. Den smarte 
 B. Den roliga 
 C. Den busiga 

Vad gillar du för spel? 
A. Scrap mechanic 
B. Far cry 5 
C. Minecraft 

Hur mycket spelar du Minecraft? 
A. Ibland  
B. Nästan aldrig 
C. Hela tiden! 

Vad skulle du göra om din dator gick 
sönder? 
A. Försöka laga den! 
B. Bli rasande och slänga datorn i väggen! 
C. Svära! 

Har du kort stubin? 
A. Nej 
B. Ja 
C. Ganska 

Vilken hårstil gillar du? 
A.  Orange hår 
B.  Ljusbrunt hår  
C. Långt hår
 

Flest C:  
Ufosxm

Flest B:  
Matinbum

Flest A:  
Stamsite

Rätta svaren
Lågstadiequiz: 1C, 2A, 3B, 4C, 
5D, 6A, 7A, 8B, 9D
Skolquiz:  Matte 1, Historia 2,  
Svenska 1,  Geografi 2, Fysik 1, 
Religion X, Idrott och hälsa X. 0 
rätt: F, 1 rätt: E, 2 rätt: D, 3 rätt: 
C, 4 rätt: B, 5 rätt: A, 6 rätt: A, 
Alla rätt: A++
Snabba miniquizet:  1: sant, 2: 

sant, 3: falskt (Zlatan fyller 105 
år år 2086)

Sifferquiz: 1B , 2B, 3A, 4A, 5C, 
6A

Byggnadsquiz

1445, 2007, 1866, 1500-tal, 1841, 
1620-tal, 1807

Snabba miniquizet
Sant eller falskt?
Svar längst ner på sidan

Text: Nicoline Pellving, Evelina Sjöström
 
1: Vissa myror kan bära 100 gånger sin vikt 
2: På Akademiska sjukhuset föds ungefär 3600 barn per år         
3: År 2086 fyller Zlatan Ibrahimovic 99 år

Sifferquiz
Text: Yassmin Salih

Är du bra på att lägga siffror 

på minnet? Vi får väl se ...

1. Vilket år skrevs Tysk-

lands nationalsång?

A 1891 

B 1922 

C 1951 

2. Hur lång var världens 

längsta kvinna? 

A 259 cm 

B 233 cm 

C 199 cm 

3. Vilket är världens 

snabbaste landdjur? 

A Geparden (120 km/h)

B Lejonet (80 km/h)

C Hästen (70 km/h)

4. Vilket år föddes 

 Selena Gomez 

A 1992 

B 1990 

C 1989 

5. Hur mycket kos-

tar världens dyraste 

klänning i US-dollar och 

svenska ronor 

A 100 dollar/895 kr 

B 2 miljoner dollar/ 17 

miljoner kr 

C 30 miljoner dollar/250 

miljoner kr 

6. Vilken skola är äldst i 

Uppsala? 

A Katedralskolan 

B Uppsala universitet

C Uppsala Montessori 

Facit längst ner 

på sidan

Ord #2 2018
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Vilken 
bok ska du läsa  
eller 
film ska du se?

Hitta Doris

Rampage

Ready player one

Fantastiska 
vidunder och var 
man hittar dem

Seven 
pounds The kissing booth

Ocean’s 
eightBridesmaids

Mer
drama

eller mer
romantik

Skräck
eller

action
eller

fantasy
Livsblod av  
Gena Showalter

Cirkeln 
av Sara Berg-
mark Elfgren och 
Mats Strandberg

Ceremonin 
av Kiera 
Cass

Dagbok för 
alla mina fans 
av Jeff Kinney

Förr eller senare 
exploderar jag 
av John Green

Norra latin 
av Sara 
Bergmark 
Elfgren

Blodvittring 
av Staffan 
Cederborg

Stad av skuggor av 
Cassandra Clare

Odinsbarn 
av Siri 
Pettersen

Totoro

Film
bilder: Pixar, Studio G

hibli, Fox m
ovies, Fox m

ovies, 
Fox m

ovies, Fox m
ovies, U

niversal, N
etflix, D

isney

Mer
action
eller mer
fantasy
eller bara 
fantasy

Humor
eller

action
eller 

romantik

En släng av action
eller

Ren humor

Anime eller humor

Animerad eller spelfilm

Modernt 
samhälle 

gammaldags 
samhälleeller

Häx-
fantasy

romantisk 
fantasyeller

Fantasi eller verklighet

Text: Nicoline Pellving, 
Evelina Sjöström

Mystisk 
fyr
eller

skum 
skola

Humor eller drama eller romantik

Börja här!
Bö

rja
 hä

r!
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Max
    

Smak: Utan topping smakar den 
ganska lite vanilj, men med är 
den ganska god. 
Pris: 16 kr. Dyrast. Liten – mindre 
än Biltemas minsta, som är 
billigare. 
Konsistens: Väldigt lös. Med 

topping smälter den fort. 
Storlek: Jätteliten. Inte värd 
priset. 
Kommentar: Inte så kul med 
plastbägare och plastskedar. Det 
fanns inte ens någon strut.

Du är i vårt östra industriområde och behöver verk-
ligen glass. Men var hittar du den bästa? Ords test-
patrull genomförde det tunga uppdraget att smaka 
sig igenom den billigaste mjuk glassen i Boländerna.
Text: Irma Jansson, Elias Skiöld. Foto: Ahmad Saleh

Ikea
    

Smak: Minst smak, både i våfflan och glassen. 
Pris: 5 kr. Billigast, kostar en tredjedel så mycket som de andra. 
Konsistens: Lite för lös. 
Storlek: Lite för liten om man bara ska ha en glass.  
Kommentar: Kul att man fick lägga i polletten själv. 

!mjukglass
-testet

Billiga 
Bolands-

Biltema
    

Smak: Mest vaniljsmak. Ännu 
godare med strössel. 
Pris: 10 kr (liten bägare), 15 kr 
(stor bägare, våffla). Ganska 
dyrt. 
Konsistens: Väldigt tjock.

Storlek: Finns i olika stor-
lekar.
Kommentar: Många valmöjlig-
heter. Tre sorters strössel och 
storlekar.

Ord #2 2018
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hus du aldrig 
 varit inne i

Du har sett dem, men antagligen inte varit 
inne i dem. Så vi gjorde jobbet åt dig.

Ångströmlaboratoriet
Ångströmlaboratoriet är en byggnad där man kan läsa fysik och 
astronomi. När vi kom dit gick vi in i labbet. Där såg vi en jättelång 
korridor. Det fanns sex våningar. Till sist kom vi upp till en stor 
kupol med ett stort teleskop. Utsikten var väldigt fin därifrån.

Carolina Rediviva
Carolina Rediviva är ett stort bibliotek. Alla som har fyllt 18 år får 
läsa böckerna. Alla böcker, tidningar, affischer och liknande som 
ges ut i Sverige finns här. Vissa av böckerna är flera hundra år. 
Det finns böcker som är värda flera tusen kronor. Utifrån ser det 
ut som om det bara är tre våningar, men med vinden är det 12 
våningar.

Slottet
Slottet har en borg som kallas Vasaborgen. Den är byggd på 
1500-talet. Det finns även en stor källare. Vi tyckte det var roligt 
att se flykttunneln. I borgen fanns en barnkammare och från den 
kunde man se avrättningar. I Vasaborgen kan besökare komma in. 

Text och foto: Elias Skiöld, Melissa 
Lagos, Mollie Jelveby Joelsson

Gamla fängelset
Gamla fängelset byggdes på 1800-talet. Det är ett stort rött hus 
med små fönster. Det är numera kontor, men källaren är stor, mörk 
och läskig – det sägs att den är hemsökt. Byggnaden var fängelse 
ända fram till 90-talet. Katarina Jansdotter Spång var den sista 
som avrättades i fängelset. Fängelset användes in på 90-talet.
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När vi på Ord kommer till 
Rosendals brandstation en 
varm tisdagseftermiddag häl-
sas vi välkomna av stationens 
trevliga biträdande produk-
tionschef Thomas Landberg. 
Han presenterar oss för två 
brandmän som börjar visa oss 
runt.

– Vi måste klä på oss alla 
skyddskläder och sätta oss i 
bilarna på 90 sekunder när 
det är larm oavsett om det 
är natt eller dag, säger en av 
brandmännen när de visar oss 
igenom sitt omklädningsrum. 

Ords reportrar fick 
höra  sirener inifrån 
brandbilen och se ut 
över hustaken från 
stegbilens 30 meter 
höga stege.

Brandskydd 
hemma
Det här är de 
 viktigaste sakerna 
att ha hemma om det 
börjar brinna.
• Fungerande 

brandvarnare
• Brandsläckare
• Brandfilt
En spisvakt är också 
bra att ha för att 
brand inte ska uppstå 
på en bortglömd 
spisplatta.

Är det kul att vara brandman?
– Ja, det är ett väldigt varierat 
arbete. Vi har planeringar för 
vad som behöver göras men 
de kan spricka helt beroende 
på vad vi får för larm och vart 
vi måste åka. Det är också 
väldigt roligt att få hjälpa 
folk.

På senare tid har det förekom-
mit stenkastning mot brand-
kåren, hur känner ni kring det?
– Det är inte för att de är 
missnöjda med oss, det är 
snarare en missnöjesyttring 
eller en vedergällning.

Varför tror du att folk anlägger 
bränder?
– Det är ofta folk som vill få 
ut försäkringspengar genom 
att elda upp bilar, eller så är 
det folk som känner sig miss-
nöjda med något och visar det 
genom att förstöra. 

Vi får pröva en av de stora 
tunga jackorna som ska skyd-
da brandmännen mot värmen 
från elden. Jackan är utrustad 
med många smarta fickor, 
reflexer och en öronsnäcka så 
att brandmännen kan prata 
med varandra. 

De tar oss också igenom 

På besök hos brandkåren
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Visste du att ...
• Du har troligen hört att 

om man sätter ett glas 
över ett ljus så kvävs 
ljuset? Det är inte sant. 
Det som egentligen 
händer är att ljuset kyls 
ned av koldioxiden i sin 
egen rök eftersom  röken 
inte har någonstans att 
ta vägen.

• Den som vill bli brand-
man måste bland annat 
klara rullbandstestet. 
Det innebär att man ska 
gå på ett rullband  som 
har 8 graders lutning i 
5,6 km/tim i 8 min med 
ett par tunga syrgastu-
ber på ryggen. 

sitt garage och visar oss alla 
bilar.

– Släckbilen rymmer 3000 
liter vatten och tankbilen 
rymmer 10 000 liter, säger de 
när de visar alla smarta verk-
tyg gömda bakom luckorna i 
släckbilen. 

Vi får klättra in i förarhyt-
ten och de sätter på sirener-
na  en kort stund, innan vi 
ens hunnit slå händerna för 
öronen. 

De tar oss vidare igenom en 
verkstad, ett slangrenarrum, till 
gympasalen och gymmet.

– Många säger att det är en 
lyx att få träna under arbetstid. 
Dock får man inte glömma bort 
att brandman kan vara ett riska-
belt jobb om man begår misstag.

– Om vi har den utrustning 
vi bör ha så är det säkert, men 
helt säkert är det ju aldrig. Vi ska 
aldrig utsätta oss själva för fara. 

Är det mycket dötid?
– Nej, det finns alltid något att 
göra. Vi måste till exempel hela 
tiden öva på sådat vi ska göra 

när det brinner, eller så ser vi till 
utrustningen eller tar emot besök. 
Larmen är inte vår huvudsyssla. 

Sist erbjuder de att ta ut stegbilen 
och fälla upp stegen vilket vi efter ett 
lite tvekan ändå glatt går med på. 

En av brandmännen joggar iväg och 
kommer tillbaka i full mundering. Han 
spänner på sig en sele, hjälper oss upp 
i korgen och helt plötsligt är vi över 
hustaket. Vi har alla lite panik men det 
går bra och innan vi vet ordet av det så 
är vi tillbaka på moder jord.

Text och foto: Arvid Fridborg
Fotnot: Texten skrevs innan sommarens 
alla skogsbränder.

På besök hos brandkåren
Stegbilens stege kan nå 
30 meter upp i luften. 
Det är högt. Brandmän-
nens jacka skyddar mot 
eld och har inbyggd 
öronsnäcka.
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Roller derby
Roller derby är en sport på rullskridskor där man 
tacklas och försöker ta sig förbi varandra. Vi 
intervjuade Sarah ”Skate Bush” Meier.

Varför började du 
med rollerderby?
– En jobbarkompis 
skulle gå på en prov-
träning och hon frå-
gade om jag ville med. 
Sedan blev hon sjuk 
och jag gick dit själv. 
Jag började 2015 när 
jag var 28 år, och tog 
ledigt i ett år så jag 
har tränat i två år.
Kan du förklara hur 
sporten går till?
– Två lag tävlar på en 
bana. Det finns två 
positioner i varje lag, 
jammer och blocker. 
Jammern ska försöka 
ta sig förbi det andra 
lagets blocker för att 
få poäng.
Vad är ett rollerderby-
namn?
– Det är som ett 
artistnamn. Det kan 
också vara en ordvits 
eller ens riktiga namn. 

Mitt rollerderbynamn 
är Skate bush. Min 
favoritartist heter Kate 
Bush så jag gjorde en 
ordvits av det.
Skulle du rekommen-
dera sporten?
– Ja, absolut.

Text: Signe Vidlund. 
Porträttfoto: Juno 

 Fagerberg 

Varför bestämde du 
dig för att åka iväg som 
utbytesstudent? 
– Både min mamma 
och min syster åkte, 
och de tyckte att det 
var kul och fick upple-
va många roliga saker. 

Varför valde du Sve-
rige? 
– Jag har varit mycket 
i Danmark på loven, 
men aldrig i Sverige. 
Jag ville även lära mig 
svenska och i Tyskland 
hör man mest bra saker 
om Sverige. 

Vad hade du för förväntningar? 
– Jag ville bli mindre blyg, vilket 
jag också blev, och så ville jag lära 
mig svenska, men jag trodde att det 
skulle bli väldigt svårt. Det jag såg 
mest fram emot var nog att lära 
känna nya människor och uppleva 
roliga saker.  

Hur var skolan? 
– I Tyskland har man inte en egen 
dator som man får ta hem så det 
såg jag fram emot, men det blev inte 
så bra eftersom jag surfade runt på 
internet och tittade på Youtube i 
stället för att göra läxor. Någonting 
som skiljer den svenska skolan från 
den tyska är att man inte behöver 
betala för skolmaten. Dessutom är 
den svenska maten godare!  

Vad var roligast? 
– Det roligaste har varit att göra 
saker med min värdfamilj, som att 

åka skidor, att lära sig ett nytt språk 
och att få se hur olika Sverige och 
Tyskland är fast länderna ligger så 
nära varandra. 

Vad skilde sig mest från dina för-
väntningar? 
– Det har varit mycket lättare än 
jag trodde att lära sig språket och 
lära känna min värdfamilj. De har 
varit mycket snällare än vad jag 
trodde, alla har inte lika tur som jag 
med familjen. Vädret har varit lite 
annorlunda från vad jag trodde, jag 
trodde att det skulle vara kallare och 
regna mer. 

Vad har du gjort på fritiden? 
– På fritiden så har jag spelat 
vattenpolo. Då har jag lärt känna 
nya människor men inte lärt mig så 
mycket svenska eftersom vi i laget 
kommer från minst sju olika länder, 
så vi pratade mest engelska. 

Text och foto: Agnes Wählby

Ålder: 17. 
Bor: Hamburg, Tysk-
land.
Familj: Mamma, pappa, 
storasyster,  katterna 

Emil, Oskar och Luna.
Värdfamilj: Mamma, 
pappa, lillebror, två 
småsystrar, hunden 
Elly.

Att vara ut
bytesstudent 
Gratis skolmat, ett nytt språk 
och egen skoldator är några 
av de  saker som var nya för 
Annika Elvers från Tyskland.

Annika Elvers

Sarah ”Skate Bush” Meier 
Ålder: 30 år
Lag: Uppsala Roller Derby/
Jackdaw City Rollers
Favoritposition: Jammer.

Boktips Roller girl
En serie om en tjej som 

ser en rollerderby-

match och vill börja 

spela. Hon upptäcker 

att det är svårare än 

det ser ut. Men hon 

fortsätter försöka ändå.

Foto: Ivain Martinossi

Roller derby
Skapades på 1930-talet i USA. Dog ut på 
1970-talet men men återuppstod på 2000-talet. 
Har spelats i Sverige sedan 2007. Spelas endast 
av tjejer/kvinnor, ickebinära och transpersoner.
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Thomas Sekelius är 21 år. Han gör lite allt möjligt i sina vi-
deor: sminkvideor, humor, vloggar mm. Eftersom han gör 
så många olika typer av videor så passar hans kanal bra 
för många. 

FEM SAMARBETEN
I somras hade Beyoncé och Jay-Z en konsert på Friends Arena i Stockholm. Jag besökte konserten och 
upplevde den som väldigt bra. Det speciella var sammarbetet mellan Beyoncé och Jay-Z. Det var parets 
andra världsturné tilsammans. Jag tycker oftast att samarbeten mellan artister är bra förutsatt att man 

som lyssnare tycker om båda artisterna. 
Astrid Rimm

Beyoncé och 
Jay-Z 
Låt: Crazy in love 
Utgivningsår:
2003

Drake och 
Rihanna 
Låt: Too good 
Utgivningsår:
2016

Avicii och 
Coldplay 
Låt: A sky full of 
stars 
Utgivningsår:
2014 

Pitbull och 
Shakira 
Låt: Get it started 
Utgivningsår:
2012 

Veronica Maggio 
och Håkan 
Hellström 
Låt: Hela huset 
Utgivningsår: 
2014

Margaux Dietz gör alla möjliga sorters videor. Antalet prenumeranter 
steg hastigt när hon fick sin son Arnold som nu snart är 1 år. Nu har hon 
över 160 000 prenumeranter.   Alma Noreland Åberg
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HAMPUS 
HED
STRÖM:
”Jag kan 
garan
tera att 
du är 
bra på 
 något!”
Intervju på nästa sida!

Alma Noreland Åberg
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Vad ville du jobba med när du 
var liten? 
– Jag ville alltid uppträda, 
skulle alltid ha olika shower. 
Jag testade sporter men det 
var inget för mig utan jag 
 ville hellre ställa mig och 
kissa på blommorna vid 
fotbollsplanen. 

Hur kom du och Keyyo på 
konceptet med er podd? 
– Det 
var 

Kristina (Keyyo) som  ringde 
och sa, nu ska vi starta podd, 
och jag sa jag vill inte, då 
sa hon, du måste, och jag sa 
okej. Så det var hennes idé. 

När du säger ”frågar åt en 
kompis” – frågar du egentli-
gen åt en kompis eller är det 
bara något du säger för att 
slippa undan? 
– Det är ju främst för att slip-
pa undan och det är väldigt 

praktiskt. Det är ju mycket 
bättre för då slipper 
man ju känna sig 
dum själv.

Har din dys-
lexi försvårat 

för dig? 
– Ja, mitt jobb 

är ju typ att skriva 
manus och det är 
klart att det blir 
svårare att skriva 
när man har dyslexi, 

och när man 
ska skri-

va mejl 
och 
inte 
ens 

kan stava till ”hade,” så på 
så sätt har det försvårat, men 
jag skulle nog säga att det 
har hjälpt mer. En stor del av 
mitt jobb är att prata och jag 
skulle nog inte vara så bra 
på att prata om jag inte hade 
dyslexi. 

Har du något tips till dyslekti-
ker som har det svårt i skolan? 
– Ja, det är väldigt olika hur 
man får hjälp och där jag 
gick i skolan behövde man 
verkligen skrika ut att man 
vill ha hjälp. 

– Mitt första tips är att 
bara stå på sig och mitt andra 
tips är att hitta något annat 
du är bra på. Erkänn att ”ja, 
jag kan inte skriva” men ta 
fram dina andra egenskaper 
för jag kan garantera att du 
är bra på något annat! 

Under vilken tid efter att du 
hade startat din Youtubeka-
nal, kände du att du började 
bli ”känd”?
– Jag har alltid tyckt att det 
är en så konstig grej att vara 
känd och jag har aldrig sett 
på mig själv som känd, men 
folk började känna igen 
mig på stan efter ungefär ett 
halvår, så typ 2012. 

Vad var det roligaste med 
Youtube?
– Att få vara rolig, göra roli-
ga videos och se i kommen-
tarerna vad folk tyckte. Och 
att det var som en dialog. 

Varför slutade du med 
Youtube?
– Jag tyckte inte det var 
kul längre. Det var ganska 
jobbigt, jag hade jättemyck-
et press på mig själv och det 
enda som var kul var när 
jag var färdig med videon. 
När det var mitt jobb och 
jag fick betalt så fanns det 
ändå en morot även om det 
var lite jobbigt. Men sedan 
slutade jag få betalt för det, 
så jag såg ingen anledning 
att fortsätta. 

Har du gått i någon sport, i 
så fall vilken?
– Jag har gått i tennis och i 
friidrott. 

Varför skrev du boken Ja, jag 
har mens. Hurså?
– För att jag hade pratat 
en del om mens på min 

Vi pratar skola, Youtube och 
mens med CLARA HENRY.

”Jag har alltid tyckt att det är  
en så konstig grej att vara känd”

HAMPUS HEDSTRÖM tipsar om Youtube och berättar om sin dyslexi.

Snacka Youtube med 
Hampus 

Varför ville du börja med Youtube? 
– Från början var jag trollkarl men sen ville 

jag bli Youtuber. 
Tycker du att ungdomar ska satsa på Youtube? 
– Jag tycker man satsa på det man brinner för! 
Är det svårt att bli tjäna pengar på Youtube? 
– Både ja och nej. Om man lägger ner tid på det och 
lägger upp varje vecka, eller gör något som ingen annan 
gör så brukar det gå ganska snabbt. 
Har du något tips för dem som vill jobba med You-
tube? 
– Aldrig bry sig om teknik. De som är störst publicerar 

ofta: helst två gånger i veckan, minst en gång i veckan. 

”Där jag gick i skolan behövde 
man verkligen skrika ut att man 
ville ha hjälp” Text: Astrid Rimm. Foto: Felix Frank

Hampus Jan Erik 
Hedström 
Ålder: 21
Youtuber sedan: 2015 
Favoritmat: Riktigt bra sushi
Familj: Mamma, pappa och 
lillebror 
Drömjobb: film och humor 

Cola zero eller vanlig 
cola? 

Vanlig cola! 
Hemmakväll eller utekväll? 

Utekväll! 
Snap eller insta? 

Insta! 

3 snabba
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Clara Susanna Henry
Född: 9 april 1994 i Landvetter.
Bor: i Stockholm. 
Började blogga när hon var tolv år gammal och efter några 
år startade hon en Youtubekanal. Ledde Melodifestivalen 
2017.
Böcker: Ja jag har mens, hurså? (2017) och Mot framtiden 
(kommer ut i september).

12 
tips
från Clara Henry 
Film
Mean girls, 500 days of 
summer och Coco. 

Bok
Harry Potter, Sandor 
slash Ida och I krop-
pen min. 

Mat
Vietnamesiska 
vårrullar med 

hemmagjord jordnöts-
sås, pulled oumph och 
räktacos. 

Mens
• Ha mensskydd i 

varje väska
• Inte vara rädd att 

berätta för folk att 
man har mens 

• Att röra på sig, 
för då släpper 
mensvärk

Hur gammal var du när du fick 

mens, och var var du? Jag var i 

ett klassrum, jag var ungefär 13 år.

Mest stolt över: Melodifestivalen

Om du hade varit ett djur i 

resten av ditt liv, vad hade du 

varit då? Min katt Bob! 

Vi pratar skola, Youtube och 
mens med CLARA HENRY.

Youtube kanal, och folk jag känner sa att 
jag skulle kunna skriva en hel bok, och då 
tänkte jag ”varför inte?” 

Vad ville du att folk skulle få veta när de 
läste boken?
– Jag ville väl säga att ”herregud, vad 
håller vi på med!? Här har vi en helt 
vanlig biologisk funktion, vad är det 
vi är så rädda för?”

Hur blev du Mens-Clara?
– Jag gjorde typ en video om 
mens, och eftersom att 
ingen pratade om mens 
så blev jag kallad för 
Mens-Clara. 

Har du någon gång känt 
att det är ”tabu” att 
prata om mens?
– Ja, hela mitt liv fram 
till att jag var ungefär 19 
år. 

Gillade du skolan?
– Jag var väldigt duktig 
i skolan, men jag gillade 
det inte så mycket.

Vad handlar din nya bok 
om?
– Den 
hand-
lar om 
feminism 
och jäm-
ställdhet. 

Vad jobbar 
du med nu?
– Jag jobbar med olika 
program som kommer i tv 
nästa år, och en podcast.

Kort med 
Clara

Text: Alma Kjellgren, 
Tove Leander Rönngren

Foto: Magnus Ragnvid

”Jag har alltid tyckt att det är  
en så konstig grej att vara känd”
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Cattis Eklund är en rolig tjej 
som har bra videos med bra 
kvalitet. Det märks att hon har 
hållit på länge.

Josefine Olsson är också rolig med 
bra videos men hennes videos har 
sämre kvalitet.

2 Uppsala -Youtubers

Allan kunde inte hitta E6:an, så h
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JULIA DANG & MAYA NILSEN har 
Youtubekanalen The Line Up om 
mode, styling och lifestyle.
Hur kom ni på 
att ni skul-
le starta en 
Youtubekanal? 
– Det var 
många av våra 
vänner som 
tyckte att vi 
skulle starta 
en blogg men 
vi kände att 
våra liv inte 
var tillräckligt 
intressanta för 
att skriva om så 
vi bestämde oss 
för att starta en 
mode- och life-
stylekanal  istället. 
Det var 2014.

Vad gör ni när ni 
inte jobbar? 
– När vi inte jobbar 
med Youtube så är 
vi för det mesta med 
kompisar, tränar  eller 
redigerar videos. 

Om ni inte vill jobba med 
Youtube längre, vad vill ni 
jobba med då? 
Julia: Då vill jag jobba som 

ingenjör eftersom jag läste det 
på gymnasiet, eller med något 
inom mode eftersom jag tyck-
er om det väldigt mycket. 

Maya: Då vill jag nog 
 jobba som kläddesigner och 
göra kläder som jag känner 
att jag själv kan ha på mig. 

Vad ville ni bli när ni var små? 
Julia: Vi ville bli mycket, men 
för det mesta ingenjör och 
designer. 

Vad var ert favoritämne i 
skolan? 
Maya: Mitt favoritämne var 
nog bild.

Om ni skulle flytta till ett an-
nat land, var skulle ni flytta? 
Julia: Vietnam, eftersom jag 

kommer därifrån.
Maya: Jag vill nog 
 testa att bo i New 
York. 

Vad tycker ni är roli-
gast med Youtube? 
– Lära känna nya 
människor, upp-
täcka nya saker 
och läsa vad andra 
tycker och tänker 
om vår kanal och 
det vi gör.

Känner folk ofta 
igen er? 
– Inte så ofta när 
vi är på stan, 
vi blir oftast 
igenkända när vi 

är ute på kvällen 
eller är ute och 
reser. 

Hur ofta reser ni? 
– Vi reser kanske i genom-
snitt varannan månad och 
oftast gör vi det tillsammans. 
Vi brukar vara borta i två 
veckor. 

Text: Alma Noreland Åberg
Foto: Paul Edwards Musoke

the 
line up

Julia Dang 
Ålder: 21 
Bor: Stockholm 
Favoritdjur: Hund 
Favoritmat: Veitna-
mesisk 
Födelsedag: 10/9

Maya Nilsen
Ålder: 21 
Bor: Stockholm
Favoritdjur: Sköld-
padda
Favoritmat: Bacon
Födelsedag: 21/12

Uppsala-Youtubern  Therese 
”Zäta” Zätterqvist gör videor 
med pyssel och tips. Hon 
pratar också mycket om 
miljön och klimatet. Ords 
skribenter träffade henne för 
en intervju.

När började du med You-
tube? 
– Ungefär för ett och ett 
halvt år sedan. Det var min 
kompis  Therese Lindgren 
som inspirerade mig. 

Lägger du ner mycket pengar 
på Youtube? 
– Ja, en del på utrustning 
och om jag ska pyssla något.

Känner folk igen dig på stan?  
– Ja, det brukar vara unge-
fär barn från 11 år och upp 
mot 18 år.

Hur mycket gillar du dina 
fans, 1–10? 
– 10, så klart, eftersom jag 
håller på med Youtube på 
heltid.

Varför tycker du om miljön så 
mycket? 
– Eftersom vi som 
människor har ett ansvar 
och så tycker jag om att få 
hjälpa till för att alla ska må 
bra.

Hur länge har du varit vege-
tarian, och hur är det? 
– Ungefär tre och ett halvt 
år. Det är roligt för att jag 
gillar grönsaker så mycket. 
Och det är så lätt för det 
finns mycket vegetarisk mat.

Vad är din favoritmat? 
– Indisk mat.

Text: Melissa Lagos, Mollie 
Jelveby Joelsson

Foto: Hedvig Oppitz

Z
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Britta, 70 år
När jag skulle föda barn, 
hade jag inte riktigt 
någon koll på omvärl-
den. Och sedan var det 
en läkare som ropade 
”hon pissar på barnet!”. 
Jag hade alltså råkat 
kissa på mitt egna barn. 
Pinsamt va! 

Annika, 54 år
När jag var ungefär 15 år, 
och hade klätt upp mig 
väldigt fint. Så tänkte 
jag gå ut på stan en liten 
stund bara. Men när jag 
gick in i en affär såg 
jag ett litet barn som 
pekade på mig samtidigt 
som den ropade ”kolla 
mamma, vilken gammal 
tant!”

Ahmad, 17 år
En gång när jag var liten, 
skulle jag gå på toa. 
Men jag vågade inte gå 
på skolans toa. Så jag 
kissade på mig. Men när 
min syster skulle hämta 
mig, så sa jag ingenting. 
Så jag gick hem helt ner-
pissad, men när vi kom 
hem så sa jag såklart till 
morsan.

Alice, 24 år
När jag obbade i hem-
tjänsten så skulle jag gå 
på toa, men jag tycker 
att alla toaletter är så 
ofräscha. Jag sprang 
runt i hela huset och 
letade efter en toalett. 
Till slut hittade jag toan 
i källaren, jag kände mig 
ganska ofräsch när jag 
åkte hem sedan.

Helen, 67 år
När jag var 8 eller 9 år 
och var hos min farbror 
så satte han mig på 
hästen. Men det jag inte 
visste var att ett elstäng-
sel var igång. Hästen 
fick en ordentlig stöt så 
den stegrade sig. Jag 
landade som tur var på 
rumpan, men min farbror 
skrattade jättemycket. 

– Vet du vilka jag  såg idag? 

– N
ej.  

– A
lla som

 jag tittade på. 

– Vad sa hon när du friade? 

– A
tt hon m

åste fråga sin m
an först. 

– Har du en pool 
hemma?  

– Nej, men jag 
har damm under 

sängen. 

Den sure: Värre än såhär kan 

det inte bli. 

Den glade: Jodå, vänta bara. 

– Vad är en groda utan ben? 

– H
opplös. 

Lukas visar sitt nya hem för en vän. 
– Jag har inrett helt efter eget huvud. 
– Jaha, jag tyckte att det var lite tomt. 
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Pinsamt! Av Alma Kjellgren och 
Tove Leander Rönngren

– Pappa, vakna! Du har glömt 
att ta dina sömntabletter. 

– Varför ram
lar de där ungarna hela tiden? 

– D
e är ju trillingar. 

Två träd 
pratar med 
varandra. 
– Do you 
löv me? 
– Näver. 

– Ä
r det sant att din hund kan räkna? 

– Ja, han är väldigt förtjust i m
atte. 
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PROGRAM-
M E R I N G

Testpatrull: Tyra Normark 
 Momquist, Mattis Momquist, 
Tove Leander Rönngren 

Blue bot
Vad? Blue bot är en robot med knappar 
som man trycker på för att programmera 
vart den ska.
Test: Den var lätt att förstå och rolig att 
hålla på med. Man behöver ingen dator. 
Man förstod utan instruktioner.
Mer info: Youtube
Pris: Ca 800 kr

Strawbees
Vad: Sugrör som används för att bygga 
saker som går att programmera.
Test: Den var svår att förstå och vi hittade 
ingen bra instruktion. Man behövde ingen 
dator. 
Mer info: strawbees.com
Pris: Från 300 kr

Micro bit
Vad? En programmerbar minidator. Alla 
brittiska sjundeklassare får en egen.
Test: Den var ganska svår att förstå och 
ganska tråkig. Det är lampor som blinkar 
fram text när Microbiten får instruktioner 
från datorn.
Mer info: microbit.org och Youtube
Pris: Från ca 200 kr.

Makey 
Makey
Vad? Ett kretskort som 

används för att styra en 

vanlig dator med hjälp av 

elektricitet.
Test: Det var roligt och 

ganska lätt att förstå. Man 

kopplar ihop sladdar i till 

exempel frukter och sedan 

kan man spela trummor eller 

piano. Man behöver instruk-

tioner, men när man förstår 

så är det lätt. 
Mer info: makeymakey.com

Pris: Från ca 500 kr

Vi testar att spela piano 
på en banan och skriva 
”Hej Bert” med lysdioder.

Ord testar
Ö

vrig foto: Straw
bees, BBC

 M
icrobit. 

Typsnitt: D
avid Libeau/V

V
 BY

 4
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Mug cake x2
Muggkakor är superenkla och supersnabblagade – helt perfekta 
för en berusande sockerstund. Det finns så klart olika sätt att 
göra dem på. Här är två.

Till 2 muggar behöver du
• 60 g smör
• 14 rutor choklad
• 2 ägg
• 4 msk socker
• 10 msk vetemjöl
• 1 tsk bakpulver
• Ca 20 hallon

Gör så här
Häll smöret och chokladen i 
en mugg och ställ in i mikron i 
30 sek. Blanda tills smöret och 
chokladen blir en jämn smet. 
Låt svalna. Blanda ner ägg, 
socker, vetemjöl och bakpulver. 
Tryck ner hallonen i smeten. 
Ställ in i mikron i 1 min 30 sek. 
Servera direkt ur muggen.

Till 2 muggar behöver du
• 4 msk Maizena
• 1/2 tsk bakpulver 
• 4 msk strösocker 
• 1 ägg 
• 1/2 tsk vaniljpulver 
• 1 krm salt 
• 2 msk kakao 
• 4 msk nötkräm eller 

nutella 
• 3 msk mjölk
• 3 msk smält smör 

Gör så här
Blanda alla ingredienser i en 
skål till en jämn smet. Häll 
chokladsmeten i två muggar. 
Kör muggarna i mikron på full 
effekt. Börja med en minut och 
sedan 20 sek i taget. Passa 
noga. För extra lyx: servera med 
vispad grädde eller vaniljglass. 

Smått Gott Snabbt
Vi har alla stunder då sötsuget sätter in 
och det behövs något som går snabbt att 
göra, är enkelt och viktigast av allt – gott. 
Vi har testat fyra recept.

Blåbärsmuffin
Goda och enkla och ett bra alternativ att välja när du känner dig 
sötsugen. Räkna inte med kafékvalitet, bara.

Till 1 portion behöver du
• 3 msk vetemjöl
• 1/4 tsk bakpulver 
• 1 krm salt 
• 1–2 msk blåbär 
• 1/2 tsk vaniljpulver 
• 1 msk rapsolja 
• 4 msk mjölk 
• 1 msk socker 

Gör så här
Blanda alla torra ingredienser 
först i en skål och ha sedan i allt 
annat. 

Rör tills alla ingredienser har 
blandats och häll över smeten 
till en kopp. 

Ställ in koppen i mikron och 
värm den i cirka 90 sekunder. 

Chips
Med de här chipsen finns det nästan inget dåligt. De blir krispiga 
med en god chipssmak och är superlättlagade. 

Du behöver
• 2 potatisar 
• Salt 

Gör så här
Skiva potatisen i tunna skivor 
med en osthyvel. Täck en tallrik 
med bakplåtspapper och lägg 
de skivade potatisarna ovanpå. 
Salta och sätt in i mikron. 
Mikra i 3-5 minuter. Checka 

efter 3 minuter för att se om 
de är klara eller brända. När de 
är gyllengula är de klara men 
om de är bruna är de brända. 
Om de inte är klara efter 3 min, 
fortsätt mikra 30 sek i taget tills 
de är klara. 

Lägg dem på en annan tallrik 
och låt dem svalna. De blir kris-
pigare då. Räkna med att några 
chips ändå inte blir krispiga.

Alla 
recept 

funkar med 
glutenfritt mjöl och 

laktosfria mjölk-
produkter.

Msk=matsked
Tsk=tesked
Krm=kryddmått

Text och foto: Melissa Lagos, 
Mollie Jelveby Joelsson (mug 
cake med hallon), Evelina Sjö-
ström, Nicoline Pellving (övriga)
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Dags för kisspaus?

Texter och foto: Agnès Chajara 
Svensson och Astrid Rimm

Güntherska
På Güntherska var de väldigt 
trevliga. Det var en helt vanlig 
toalett, det luktade inte äckligt 
och det var fräscht. Det var fint 
men enkelt.

Terrassen
På Terrassen var de väldigt 
trevliga. De var nog de trevli-
gaste. Men toaletten var en helt 
vanlig basic toalett. 

Unico
De som jobbade där var trevliga 
och visade oss vägen. Men 
toaletten var inte så fräsch. Det 
var nog den fulaste toaletten 
av alla toaletter vi besökte. Den 
var smutsigt och dörren var 
klottrig. Det luktade illa och det 
var ett hål i taket! Och det vär-
sta av allt var att det var flugor 
där inne. Det var en toalett man 
helst inte vill gå på.

Rififi
Rififis toalett är precis bredvid 
hyllna där man ställer mat rester. 
Så det luktade inte så gott. Lå-
set var väldigt trögt. Toaletten 
var ändå rätt fin. 

Magnussons
Magnussons toalett var väldigt 
fräsch med marmorgolv och 
marmorvägg. Det luktade gott 
och det kändes som ett lyx-
hotell! Den enda nackdelen var 
att det låg en stor och ful svart 
sopsäck vid sidan och att det 
var ganska mörkt där inne. 

Rusty 
Rascals
Toaletten var mörk men snygg 
och de hade ljus för att neu-
tralisera starka dofter. Rusty 
Rascals toalett var den bästa. 

Happy duck
De var väldigt snälla och visade 
oss vägen. Toaletten var fin 
med röda väggar och det lukta-
de ok. Det var inte stökigt eller 
äckligt där. 

Landings
På Landings var de ganska 
upptagna men snälla. Det var en 
frivillig avgift på 5 kr. Pengarna 
gick till Uppsala stadsmission. 
Toaletten var fin med med blåa 
marmorerade kakelplattor och 
det luktade inte äckligt. 

Vi har testat åtta toaletter i 
city – läs så vet du vilken du 
ska välja när naturen kallar.

På alla de kaféer som vi tes-
tade lät de oss låna toaletten 
fast vi inte var kunder. Men väl 
där inne var det väldigt olika.
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Alma Noreland Åberg har en katt – men inte 
 vilken katt som helst. Stefan är en Maine Coon, 
en katt som beter sig som en hund och är så stor 
att han kan öppna dörrar.

Hur tycker du att det är att ha 
ett husdjur?
– Det är roligt, särskilt om man 
älskar djur vilket jag gör. Det är 
också väldigt mysigt eftersom 
de flesta djur gillar att kela. 

Vad är det bästa och sämsta 
med att ha en katt?
– Det bästa med att ha en katt 
är att den kommer till en och 
gosar.

– Det sämsta är att de kom-

mer och väcker en på natten 
även om man har stängd eller 
öppen dörr, för i alla fall min 
katt är så stor att han kan 
öppna dörrar. 

Stämmer det att Maine coons 
gillar att bada?
– Min katts pappa gillade att 
bada men Stefan gillar inte det 
så mycket, han brukar mest 
bara dricka vatten ur badkaret. 

Märks hundbeteendet av 
mycket?
– Nja, inte så mycket men jag 
har nästan klarat att lära Stefan 
att sitta och att vänta innan 
han får sin mat. 

Är Maine coons kinkiga med 
maten?
– Ja, de är väldigt kinkiga med 
kattmaten, men Stefan är inte 
så kinkig med människomat, då 
äter han nästan vad som helst. 

Vad måste man tänka på varje 
dag om man har en katt?
– Man måste ha mycket 
tålamod eftersom katter låter 
mycket, de jamar ganska ofta. 
Man måste även släppa in och 
ut katten om man inte har en 
kattlucka. Katter gillar när man 
klappar dem så det får man 
gärna göra. 

Text: Agnes Wählby
Foto: Alma Noreland Åberg, 

Paxson Woelber               

Stefan – en ovanlig katt
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Djur ska ha 
ett bra liv!
I samhället finns det djur, det 
vet vi alla. Det vi kan göra till 
exempel är att ta hand om mil-
jön; det påverkar djuren mer 
än det påverkar oss.          

Och ni som har djur som 
lider; antingen får ni fixa det 
men om det inte går att åtgärda 
måste ni låta djuret somna in. 
Det är sorgligt men det är bätt-
re än att låta djuret lida. 

Djur plågas varje dag bara 
för att människor vill ha mat och 
kläder när det finns så många 
andra val. Tänk på att djuren 
också har känslor, de borde 
absolut inte behandlas som de 
gör idag! 

Det finns många organisatio-
ner som hjälper djur som man 
kan stödja, till exempel SPCA 
Sweden och Djurskyddet. 

Du måste inte bry dig, men 
här är några tips: 

1: Köp ekologiskt 
2: Stöd djurskyddsföreningar 
3: Köp kläder av tyg, inte päls! 

Oavsett om de är hundar, grisar, 
fåglar, getingar eller kanske 
sniglar så förtjänar djuren ett 
bra liv! 

Text: Irma Jansson

Visste du att ...
Om Maine 
Coon
• Det finns en myt 

som säger att Maine 
Coon-rasen skulle ha 
tillkommit genom en 
korsning mellan en 
katt från Maine i norra 
USA och en tvättbjörn 
 (raccoon på engelska). 

• Maine Coon-katter be-
ter sig mer likt en hund 
än en katt. 

• Maine Coon-katter gillar 
att bada. 

• Det tar fem år för en 
Maine Coon att bli 
fullvuxen. 

En släkting till S
tefa

n 
...?

Vi lyssnar, peppar 
och stöttar! 

Med oss kan du prata om 

vad som helst - du behöver 

inte berätta vem du är.

Chatt och frågelåda på 

uppsalattj.se

  

Annons

till dig som vill skaffa en 
Maine Coon
• Se till att katten kan gå 

ut och in när den vill. 
• Du måste ha mycket 

mat eftersom en Maine 
Coon äter mycket! 

• Om du vill resa med 
katten så måste du ha 
en stor bur. 

• Du behöver ha tålamod 
eftersom de låter 
mycket och gillar att ta 
andras sovplatser. 

• Mata dem inte för 
mycket på vintern för 
då är nästan det enda 
de gör att äta och sova. 

• De tål inte salt mat, så 
ge dem till exempel inte 
skinka. 

Almas tips

Stefan – en ovanlig katt
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Fram tidens  
flygande fordon
Drönare är förarlösa luftfarkoster – små som flugor 
eller stora som passagerarflygplan. I en nära framtid 
kommer det bli svårt att missa dessa flygande hjälp-
redor på himlen.
Flygande taxi
Tänk dig att du vaknar upp på mor-
gonen en vardag. Du äter frukost och 

påbörjar din resa till 
skolan. Men vägen 

är lång och trafike-
rad så du tar en 
taxi – som flyger 
och inte har en 
chaufför. 

 I Dubai har 
man redan provflugit 

Ehang 184 som ska transportera enskil-
da passagerare runt i Dubai, ett slags 
flygande taxi. Drönaren har ett säte och 
utrymme för väska. Passageraren sätter 
sig lugnt i fordonet och ställer in desti-
nationen. Tillverkaren av den flygande 
taxin planerar att göra den redo för 
allmänheten inom kort och flera städer i 
Europa tänker göra detsamma.

Minrensaren
Runt om i världen ligger det uppskatt-
ningsvis 110 miljoner orörda landminor 

som ett minne av krigs-
förstörelse. 

Varje år kräver 
minorna uppemot 
6 500 liv och de-
sto fler blir skada-
de. Med nutidens 

metoder kommer 
det att ta 1000 år att få 

världen fri från minor. Men med hjälp av 
drönare kan de här siffrorna sjunka. 

Företaget Mine Kafon Foundation har 
jobbat med en prototyp på en drönare 
som kommer att söka efter landminor 
och förstöra dem med hjälp av GPS, en 
metalldetektor och en robotarm, utan att 
människa eller drönare skadas.

Wi-fi-sändaren
Tillgången till snabbt internet är orättvist 
fördelat över jorden. Särskilt dåligt är det 
för de människor som bor vid berg eller 
öar där det är svårt att lägga ut internet-
kablar.

Möt Aquila-drönaren, en 42 meter 
bred soldriven router. Den är utvecklad 
av internetjätten Facebook, vars idé är 
att försörja de tre miljarder människor 
som inte har internet med wi-fi. Aquila 
har vingbredd som ett passagerarplan 
men en vikt på bara 400 kilo. Den får 
energi från solceller och använder sig av 
laser för att sända ut wi-fi. Facebook har 
har testflugit flera gånger och säger att 
farkosten ska kunna stanna uppe i luften 
90 dagar. Men det ser ut som att vi får 
vänta tills Aquila ger oss internet – Face-
book lade ner projektet i slutet av juni.

Text: Olle Eriksson 

Foto: Facebook, Ehang, M
ine K

afon Foundation

Facebooks wi fi-drönare Aquila.
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Jojo 
Jojon är en mycket gammal leksak. Ordet 
jojo betyder ”kom tillbaka” på filippinska. 
Leksaken uppfanns på 1920-talet av en man 

som hette Pedro Flores. 
Jojon var mest po-

pulär på 1900-talet 
och dess popu-
laritet har gått i 
vågor. Om ni inte 
har använt en jojo 
tidigare så gör 

man så här: Du trär 
in ditt finger i en ögla 

som sitter fast i 
jojon. Sen kastat 
du ner jojon och 

tar upp handen så att jojon 
kommer upp igen. Sen kastar du ner den 
igen och sen upp, och så håller man på så. 
Man kan få jojon att ”spinna” också. Det är 
lite svårare, men övning ger färdighet! 

gamla 
flugor

En loppa är en fluga! I det 
här testet testas fem flugor: 
Rubiks kub, jojo, loppa, 
fidget spinner och squishy.*

Text: Agnès Chajara Svensson
Foto: Rama/CC BY-SA 2.0-FR, Pat Pat Zoo, 

Ord,  Anna Aava, Kalmartrissan

Ord testar

* Fluga är ett ord som kan användas för 

att beskriva en sak som är väldigt populär 

ett kort tag. 

Rubiks kub
Rubiks kub är ett tredimensionellt pussel 
som uppfanns av den ungerske arkitekten 
och professorn Emõ Rubik. Utmaningen 
med Rubiks kub är att man ska försöka få 

alla sidor på kuben i 
en enskild 

färg. 
Kuben 
var som 
populä-
rast på 
1980-ta-
let. 
Roligt att 
veta om 

kuben är att 
den inte går att 

lösa på färre än 20 drag. Det krävs mycket 
tålamod att lösa kuben men när man väl 
kan det är det väldigt kul. 

Squishy
Squishy är en mjuk leksak gjord av 
memoryskum. När man klämmer på den 
åker den långsamt upp igen. Den har sitt 
ursprung i Japan och brukar gillas av de 
flesta barn. De är väldigt sköna 
att hålla på 
med men en 
nackdel är 
att forskare 
upptäckt 
kemiska 
ämnen 
som läck-
er ut från 
squishes 
och kan 
påverka bar-
nens hälsa. 

Loppa
En loppa är en pappersleksak som du sä-
kert sett eller gjort någon gång. En nackdel 
med loppor är att de lätt kan gå sönder men 
en fördel är att man gör den själv och det 
är inget man behöver köpa. I loppan brukar 
det stå komplimanger eller utmaningar. 

Fidget spinner 
En fidget spinner är en leksak som man 
snurrar på. Den kan vara rolig att hålla på 
med när man inte har något 
att göra. Fidget spinners 
uppfanns redan 1990-ta-
let för att lindra stress 
eller hjälpa folk med 
ADHD men används 
även av andra. Ordet 
fidget betyder röra 
på kroppen. Fidget 
spinners var 
väldigt populära 
sommaren 2017. 
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Gör så här
Lisa tipsar!
Formulera problemet. Vad du vill ändra på och varför? 
Skriv ned det och kom gärna med ett förslag på en 
lösning.
Samla ihop fler som tycker samma sak. Ju fler ni är, 
desto större chans att förslaget går igenom.
Prata med den som du tror har störst chans att föränd-
ra problemet. Kolla listan här bredvid!

Funkar det ändå inte?
Om ingen lyssnar eller om ni inte får som ni vill:  kontakta 
BOiU som kan hjälpa till.  

Ändra på skolan!
Vilka bestämmer egentligen om skolan? 
Politiker? Lärare? Rektorn? Eleverna? 
Vi intervjuade Lisa Skiöld som är barn-
ombud i Uppsala. 

Texter: Emma Heimer
Illustration: Rebecca Karlén

Foto: BOiU

Vem bestämmer i skolan?
Om du vill ändra något i skolan behöver du veta vem som bestämmer över 
den saken. Ta hjälp av den här listan!

Ändra på ... Prata med ...
Innehållet i ett ämne, lägga till ett nytt Politikerna i riksdagen 
Skolmaten (kommunal skola) Kommunpolitiker
Skolmaten (fristående skola) Rektor
Avskeda en rektor som beter sig illa Ta hjälp av BOiU   
Avskeda en lärare Rektor
Schemat Rektor
Om du vill göra en klassaktivitet Mentor/lärare 
Miljön i skolan Rektor
Överklaga betygen Först läraren, därefter studierektor
Ha kontanter i skolkafeterian Elevrådet eller rektor
Hur lärarna undervisar Lärare eller rektor

*
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Maya Runhagen 
säger stopp
Maya föreläser för både 
barn, unga och vuxna om 
grupptryck, övergrepp 
och rättigheter. 
Hur kom du på att du skulle 
föreläsa om mobbning?
– Jag blev utsatt för mobbning 
och grupptryck. Och när ingen 
hjälpte till, då kom jag på att jag 
skulle föreläsa om det.

Hur reagerade din mamma när 
du berättade?
– Hon blev chockad och rädd.

Vad tycker du att den som är 
utsatt för mobbning ska göra 
för att få det att sluta?
– Man ska stå upp för sig själv 
och säga stopp.

Vad ska de som tittar på göra 
när de ser mobbning?
– Man kan säga stopp och 
agera när det händer.

Vad tycker du att vuxna ska 
göra?
– Jag tycker att vuxna ska ta 
det mer på allvar.

Hur känns det att hålla i före-
läsningar om mobbning?
– Det är pirrigt och roligt.

Hur känns det att ha blivit 
uppmärksammad så som du 
har blivit nu?
– Roligt men ändå tråkigt att 
det behövdes.

Du belv utsedd till ”Månadens 
nätängel” av ett föräkringsbo-
lag, hur kändes det?
– Först viste jag inte riktigt vad 
det var, men när jag fick veta 
det blev jag jätteglad.

Text: Alice Magnusson
Foto: Ord, Frida Runhagen

9 snabba
Hamburgare eller pizza?  
Pizza
Godis eller glass? Glass
Katt eller hund? Hund
Bok eller film? Film
Skola eller lov? Lov
Spara eller slösa? Spara
Pyssel eller måla? Pyssel
Lek eller sov? Sov
Museum eller minigolf?  
Minigolf

Maya Runhagen
Ålder: 11 år
Bor: I Valsätra, Uppsala
Gör: Föreläser om grypptryck 
och mobbning efter att själv 
ha blivit utsatt.

Vi frågade barn i Gottsunda

1 Vad tycker du är 
bra med skolan?
2 Vad kan bli 
bättre i skolan?
Person 1
1 Det är bra lärare. 
2 Det är bra som det är. 

Person 2
1 Matten är bra. 
2 Hela skolan kan förbättras. 

Person 3
1 Man får lära nya saker. 
2 Visa hur man ska göra upp-
giften, inte bara säga. 

Person 4
1 Man får göra roliga aktiviteter 
2 Mer vattenkrig. 

Person 5
1 Matten är rolig 
2 Längre rast. 

Person 6
1 Idrotten är rolig 
2 Längre rast 

Person 7
1 Spela fotboll på rasten 
2 Längre raster. 

Person 8
1 Man får lära sig saker 
2 Lärarna kan bli strängare 

Person 9
1 Lära sig nya saker 
2 Mer aktiviteter på rasterna 

Person 10
1 Alla lärare är snälla 
2 Att lärarna ska förklara bättre 

Person 11
1 Att vi får en utbildning så vi 
kan ta oss vidare i livet 
2 Ändra på lärningsmetoderna 

Person 12
1 Matte 
2 Mer matte 

Text: Signe Vidlund, Edith 
 Cederholm, Folke Vidlund, 

Juno Fagerberg

BOiU
Det här gör Barnombudet i 
Uppsala län (BOiU).
• Ger stöd och råd.
• Hjälper olika verksam-

heter att förbättra sig.
• Stärker barns och 

ungas röster, till exempel 
genom att besöka klasser 
och förmedla barns åsik-
ter till politiker.

Kontakta BOiU
På hemsidan boiu.se finns 
mycket information om hjälp 
och stöd till barn.
Mejl: boiu@boiu.se
Sociala medier: gillaboiu

*

Hej Lisa!

Lisa Skiöld har varit barn-
ombud på BOiU i 6 år. Hon 
jobbar med att alla barns 
rättigheter ska fungera.

Vad var det som fångade ditt 
intresse att jobba med barns 
rättigheter? 
– Jag har alltid varit intresse-
rad av barnfrågor. På mellan-
stadiet började jag reflektera 
över jämställdhet och jämlik-
het mellan alla barn, mobbing 
och kränkningar. Jag tänkte 
inte att man kunde jobba med 
barns rättigheter förrän någon 
sa ”ska du inte söka det här 
jobbet?”

Hur får dina barn sina röster 
hörda hemma? 
– Jag hoppas att mina barn 
tycker att jag lyssnar på dem. 
De vet att de inte alltid får som 
de vill, men jag försöker förkla-
ra varför i så fall. Vi försöker 
oftast hitta en kompromiss.
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Pillerpodden görs av Siri 
Strand och Emma Westas Rö-
din. De träffades när de båda 
gick på Uppsala musikklasser 
och har känt varandra i snart 
9 år. Båda var väldigt nöjda 
med grundskolan och trivdes 
jättebra. I gymnasiet började 
Emma och Siri må psykiskt 
dåligt och det gick till slut så 
långt att de inte längre ville 
äta eller gå till skolan och 
hade problem med att sova. 

Siri gick till en kurator i 
ett år innan hon berättade för 
sina föräldrar medan Emmas 
mamma tidigare visste att 
hennes dotter inte mådde bra. 

Ord träffade Siri för att 
prata om hur viktigt det är 

att våga pprata om psykisk 
ohälsa.

Varför startade ni podden? 
– Vi var trötta på att ha vår 
psykiska ohälsa som en hem-
lighet och skämmas över den. 
Så upptäckte vi att vi båda 
tyckte att det var så himla 
dumt att skämmas, så vi bör-
jade spela in när vi pratade 
om vår psykiska ohälsa med 
varandra och släppte ut det 
på internet. 

– Vi hade aldrig kunnat 
tro att det skulle bli så stort, 
utan det spred sig självt.

Har ni fått hat?
– Väldigt lite, men vi fick 

hat en gång när jag la ut en 
bild där jag grät. Jag tror 
folk tyckte det var obekvämt 
för på Instagram brukar alla 
alltid vara glada. 

– Sedan tycker vissa att det 
är läskigt att vi pratar med 
barn om psykisk ohälsa, för 
de tror att fler kommer att 
må dåligt om man pratar om 
det. Men det är bara en myt.

– Och motståndet är bara 
från vuxna.

Vad är det roligaste med att 
jobba med podden?  
– Att få resa runt i landet och 
få träffa barn och ungdomar. 
Och att få kommentarer och 
prata med lyssnare.

Vad kan skolan göra för att 
hjälpa elever som mår dåligt?
– Att prata mer om det tidigt 
och säga att livet ibland är 
tufft, men att det alltid blir 
bättre med tiden. 

– Det är också viktigt 
att vuxna vågar berätta om 
tider då de haft det tufft. Om 
vuxna berättar om det känner 
man inte att man är konstig 
om man börjar må dåligt som 
barn eller ung.

 – Så prata om det tidiga-
re, till exempel inom idrott 
och hälsa, som ju är ett ämne 
som är till för välmående. Vi 
borde prata om hur det är 
att må dåligt i själen och vad 
man kan göra för att må bra.

Att må dåligt är inget 
att skämmas för!

Siri och Emma var trötta på 
att skämmas över sin psykiska 
ohälsa. Därför vill de få fler att 
våga prata om hur det är att må 
dåligt i själen.
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Du kan också höra av 
dig till oss. Vi vet vem 
som kan hjälpa dig.

Piller
podden
 
Pillerpodden drivs sedan 
2014 av Siri Strand, 23 år, och 
Emma Westas Rödin, 22 år, 
båda från Uppsala.

Pillerpodden är ett företag 
som arbetar på olika sätt mot 
psykisk ohälsa bland unga.

I september kommer Siris 
och Emmas bok Ryck upp 
mig ut.

1
Berätta för någon. 

2
Kartlägg vad du mår 
bra av. Vad ger dig 
energi? 

3
Kartlägg vad du mår 
dåligt av och se vad du 
kan göra åt saken.  

4
Sök hjälp. Det är 
 lättare att få hjälp om 
man pratar med någon. 

5
Låt det ta tid. Ge inte 
upp direkt.

Siris 
5 råd
om du 
mår 
dåligt

Vad ska man göra om man 
inte vågar berätta för någon 
hur man mår?
– Det kan vara bra att 
prova att säga det för sig 
själv för att känna hur det 
känns. Sedan kan man gå 
till en vuxen och prata 
om hur du mår. Det kan 
kanske vara någons kompis 
förälder, en präst, en lärare 
eller någon annan vuxen 
man litar på.

– Jag gick och mådde då-
ligt i säkert fem år som barn 
utan att berätta för någon. 
När jag berättade fick jag 
hjälp ganska fort.

Text: Saliha Ali
Foto: Magnus Aronson

Annons

Hit kan du 
 vända dig!
Prata med en vuxen som 
du litar på, antingen hemma 
eller i skolan.
På boiu.se finns länkar till 
många ställen som kan 
hjälpa till eller där du kan 
läsa mer.

Att må dåligt är inget 
att skämmas för!
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Mohamad Hassan kommer 
från Liberalerna, Caroline 
Hoffstedt från Socialdemo-
kraterna och Leia Nordin 
kommer från Feministiskt 
initiativ. Alla tre är politiker i 
Uppsala. 

Varför ville du bli politiker? 
Leia: Samhället är på väg mot 
fel håll och jag vill göra mitt 
bästa för att förhindra det. 

Mohamad: Jag är sam-
hällsengagerad. Jag kom hit 
som flykting och utifrån de 
erfarenheterna vill jag göra 
samhället bättre.

Caroline: Jag växte upp i 
en familj som drabbades av 
arbetslöshet och har sett hur 

tufft det är när man är utan-
för samhället.

För- och nackdelar med att 
vara politiker? 
M: Fördelen är att kunna 
påverka, lära mig och träffa 
nya människor. Nackdelen 
är att vi måste ta beslut som 
påverkar individer negativt. 
Jag har också blivit hotad. 

L: Lära mig, träffa 
människor och påverka. 
Nackdelar är att jag jobbar 
deltid, så jag måste få min 
inkomst från ett annat ställe. 
Jag får också hat på det jag 
skriver. 

C: Fördelen är förtroendet 
att företräda medborgarna 

Tove Ekerrot, 11 år 
Det är viktigt med miljön 
och vad som händer i 
naturen.

Joni, 15 år 
Vi har arbetsbrist, då 
är det bara bra att det 
kommer flyktingar till 
Sverige. Vi borde ta in så 
många som möjligt.

Joel Strömberg, 15 år 
Fler EU-länder borde 
ta in flyktingar. Grund-
skolan borde vara roliga-
re och lärare borde vara 
ett statligt jobb.

Alvin Rask, 14 år 
Jag tycker att miljöfrå-
gan är viktig men jag 
tycker också att invand-
ring och jämställdhets-
frågan är viktiga. 

Aref Amiri, 17 år 
Skolan är en viktig sam-
hällsfråga. 

Vilka samhällsfrågor tycker du är viktigast?

1 Vad står ditt 
parti för? 
2 Hur går valet?

Caroline 
 Hoffstedt
Socialdemokra-
terna
1 Vi är starkare 
om vi jobbar 
tillsammans. 
Utbildning och 
jämlikhet är vä-
gen till frihet.
2 Starkt stöd för 
socialdemokra-
tin. Instämmer 
med Mohamad. 

Mohamad 
 Hassan
Liberalerna
1 Liberalism. 
Utbildning och 
kunskap är 
viktigt.
2 Det här valet 
kanske bryter 
normen och 
behöver söka 
sammarbete 
över gränserna. 

Leia Nordin
Feministiskt 
initiativ
1 Mänskliga 
rättigheter. 
Kunna säga nej 
mot diskrimine-
ring och vara sig 
själv. 
2 Fi kommer in i 
riksdagen.

Vi träffade tre 
politiker för att 
prata om hur det är 
att vara politiker. 

Foto: Uppsala 
kommun, privat
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Text: Agnès Chajara Svensson, Astrid Rimm. 
Foto: Olle Eriksson

Javid Amiri, 17 år 
Skatten är en viktig 
fråga för mig.

Ebba Snäckerström, 15 
år, Tilde Franzén, 15 år, 
Alva Nyström, 16 år 
Immigration och skola. 
Alla kan erbjuda resurser 
för att hjälpa flyktingar.

och att påverka. Nack-
delen är att jag måste 
ta beslut som påverkar 
individer negativt.

Hur är din vardag? 
C: Jag gör till exempel 
studiebesök i skolor, och 
får höra folks åsikter. 
Det blir många möten 
med nya människor. 

M: Möten, beslut 
och skriva artiklar. Mer 
spontant kan jag göra 
studiebesök och träffa 
nya människor. 

Tycker ni att man ska få 
rösta vid åldern 16?
M: Ja, vid kommunal-

valet, men jag föredrar 
18 årsgräns vid riksdags-
valet. 

L: Ja, till kommun 
och landsting. Även om 
du inte är myndig så bor 
du här och ska kunna 
påverka.

C: Vi tycker att man 
ska få rösta när man är 
myndig. Då har man 
makt att helt bestämma 
över sitt eget liv och man 
är mogen nog för att 
rösta. Däremot är det 
viktigt att barn och unga 
får vara delaktiga och att 
vi lyssnar på barn.

Text: Livia Söderberg,  
Yassmin Salih

Partier i Uppsala
I Uppsala kommunfullmäktige (kommunens ”riksdag”) 
finns åtta partier. I storleksordning är de (störst först):
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Sverige-
demokraterna, Kristdemokraterna, Feministiskt initiativ.

Annons

Vad vill du 
ändra på, 
berätta  
eller  
få hjälp med?

Barnombudet i Uppsala län
För barn och unga i Uppsala 
sedan 1988
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Zombiefeber 
Bok av Kristina Ohlsson
Det är en skräckbok som är 
spännande, fantasifull och 
läskig. Det handlar om en som-
mar när det är extra mycket 
getingar i staden. En smitta 
sprider sig och döda djur hittas 
på gatorna. Nu är det upp till 
barnen Herbert och Sally att 
lösa mysteriet. 

Alice Magnusson

Tom’s midnight garden
Film
En pojke bor tillfälligt hos några 
släktingar i ett gammalt hus, 
och hittar en väg 60 år tillbaka i 
tiden. I denna tid finns en flicka 
som bor i huset, och de hittar 
ett sätt att nå varandra över 
tidsgränsen. Men vad händer 
när hon växer upp?

Irma Jansson

Warriors 1:   Ut i det vilda
Bok av Erin Hunter
Det här är nog den mest spän-
nande bok jag har läst! Den 
hade allt en bok ska ha: en bra 
start, en bra handling och ett 
bra slut. Det handlar om tam-
katten Rost som blir den första 
tamkatten att gå med i Åsk-
klanen, den ena av vild katternas 
fyra krigarklaner.
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Fantastiska vidunder: 
 Grindelwalds brott
En fortsättning av filmen om 
Fantastiska vidunder och 
var man hittar dem. Den här 
gången har Grindelwalds 
brutit sig ut ur fängelset. 
Han ska samla renblods-
trollkarlar för att ta över 
kontrollen över icke-magis-
ka djur. 
På bio den 14 november

Rum 213
Bok av Ingelin Angerborn (finns även som film)
När Elvira sitter i bilen på väg till ett kollo märker 
hennes mamma att Elvira har en värdefull ring 
som hon fått av sin mormor. På grund av en 
vattenläcka i kollot tvingas Elvira och hennes 

rumskamrater byta till rum 213. Den natten för-
svann Elviras ring spårlöst. Men det är bara den 
första av en rad mystiska händelser. Hur kommer 
det att gå? Och spökar det i rum 213? 

Irma Jansson

SPÄNNING OCH MYSTERIER
Två böcker och en film
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Falafelflickorna 
Bok av Christina Wahldén   
Boken Falafelflickorna 
riktar sig till 13-årsål-
dern. Boken handlar om 
en tjej som heter Hawa, 
hon vill bli polis som stor 
och få kunna hjälpa till. 
Hon bestämmer sig för 
att starta en detektiv-
byrå som leder till 
mycket spännande och 
nya möjligheter.   

Boken har ett väl 
utvecklat språk och tar 
upp viktiga saker som 
behövs tas upp och 
tas på allvar. Boken har 
utvecklade beskrivning-
ar som skapar bilder i 
huvudet av hur omgiv-
ningar och personer ser 
ut. Boken ger en blick in i 

områden som klassifice-
ras som ”no go-zone.” 

I början av boken 
–  under något kapitel 
– uppfattade jag boken 
som barnslig. När jag 
tänkte på Hawa och 
att hon skulle starta en 
detektivbyrå, så tänkte 
jag på försvunna hun-
dar och borttappade 
saker lite som i Lasse 
Majas detektivbyrå. Min 
uppfattning ändrades 
dock efter bara något 
kapitel.  

Jag tycker att slutet 
av boken knyter ihop 
allting och svarar på alla 
obesvarade frågor. 

Nicoline Pellving

Ester Tagg 
och den 
flygande 
holländaren
Bok av Linn Åslund
Det är en spännande 
och fantasifull bok, med 
många överraskningar 
runt hörnet. Det handlar 
om Ester Tagg som bor 

på ett barnhem. Det 
enda hon har kvar av 
sina föräldrar är en halv 
skattkarta. På skatt-
kartan finns det en 
bild på ett flygande 
skepp. 

En dag ser hon 
i tidningen att ett 
flygande skepp ska 
landa på torget den 
dan – och det ser 
precis ut som skeppet 
på hennes skattkarta! 
Det kanske finns någon 
där som vet vilka hennes 
föräldrar är? 

Alice Magnusson

Comedy queen
Bok av Jenny Jägerfeld 
Sashas mamma, Sabine, 
tog livet av sig. Sasha 
har gjort en lista på alla 
saker hennes mamma 
inte gjorde men som 
Sasha känner att hon 
måste göra för att 
överleva. 

Sasha vill inte bli 
som hennes mam-
ma. Hon vill inte ta 
livet av sig av 

depression. Samtidigt 
drömmer hon om att bli 
stand up-komiker och 
få funny bones.  

Comedy queen är 
rolig samtidigt som den 
är sorglig. Det har Jen-
ny också fått pris för, 
att väva in det roliga 
samtidigt som det är 
sorgligt.  

Emma Heimer

bra 
 författare
Emma Heimer

Rick Riordan 
Rick skriver humoris-
tiska (han har fått pris 
för sitt roliga sätt att 
skriva på), spännande 
böcker. Han har skrivit 
serier om grekisk my-
tologi (Percy Jackson), 
romersk mytologi 
(Olympens hjältar,  
fortsättningen Percy 
Jackson), egyptisk my-
tologi (Kanekrönikan) 
och nordisk mytologi 
(Magnus Chase).

Suzanne Collins 
Suzanne arbetade först 
som manusförfattare 
efter att hon gått en 
linje med teaterinrikt-
ning på gymnasiet. 
När hon där träffade 
barnboksförfattaren 
James Proimos fick 
hon intresse för att 
skriva böcker. Hon har 
bland annat skrivit se-
rierna om Hungerspe-
len och The Underland 
Chronicles. 

Ann-Helén Laestadius 
Ann-Helén är en same 
uppvuxen i Kiruna. 
Hennes böcker är 
gripande kärleksro-
maner om samer som 
är superbra och roliga 

böcker. 
Hon har skrivit 

två böcker om 
Maja i Kiruna: Tio 
över ett och Inte 
längre min. Hon 
har även också 
skrivit böcker-
na om Agnes 

i Soppero: Sms 
från Soppero, Hej 

vacker, Ingen annan 
är som du, hitta hem. 
Med Sms från Soppero 
vann hon tävlingen 
”Ung same idag”.

2x13
Två bokserier med 13 delar 
var. Det är bara att sätta 
igång och läsa.

Agnès Chajara Svensson

Syskonen Baudelaires 
olycksaliga liv 
Lemony Snicket 
En spännande men sorglig serie. Violets, Klaus 
och Sunnys föräldrar omkom i en brand och de 
blir tvungna att flytta till sin släkting Greve Olaf 
som vill lägga handskarna på den förmögenhet 
som föräldrarna lämnat efter sig. Hur ska de tre 
syskonen kunna stoppa Greve Olafs onda planer? 
Finns också som Netflix-serie.

Katitzi 
Katarina Taikon 
En gammal klassiker. I den här serien får du följa 
med Katitzi i hennes liv. Katitzi hade det väldigt 
bra på barnhemmet. Men en dag fick hon reda på 
att hon var zigenare. Och när Katitzis pappa kom 
för att hämta henne förändrades allt. Finns som 
tv-serie (gammal).

3

 
Tio över ett

Bok av Ann-Helén Laestadius 
Huvudpersonen 

Maja bor i Kiruna, i 
ett Bläckhus på Broms-

gatan (samma gata som 
författaren själv växte upp 
på). Men hon måste flytta, 
stadsdelen ska rivas. Det 
är rivningen av Kirunas fel. 
”Jävla LKAB” känner Maja. 

Det enda hon vill är att 
bästisen ska bo 130 steg 

och inte 150 km ifrån 
henne, att Albin ska 

börja gilla henne 
och att hon 

ska få bo 

kvar i sitt Bläckhus. 
Men Maja är rädd. 

Hon litar inte på LKAB:s 
mätningar om när det 
rasar. Hon vaknar varje natt 
tio över ett för att vara va-
ken när det rasar och rädda 
familjen. Hon tror det kom-
mer att uppkallas en fobi 
efter henne, gruvofobi. 

Jag tycker boken är 
jättebra. Den beskriver 
rädslor och miljön 
väldigt detaljrikt. 
Emma Heimer

Ord #2 2018
35

kultur



Bä
st

a 
go

di
se

t
Va

rf
ör

 ä
ta

 ä
ck

li
gt

 g
od

is
 n

är
 d

u 
ka

n 
ät

a 
go

tt
? 

Få
 k

ol
l 

på
 d

e 
go

da
st

e 
go

di
sa

rn
a!

 
Te

st
pa

tr
ul

l: 
A

gn
es

 W
äh

lb
y,

 
A

lm
a 

N
or

el
an

d 
Å

be
rg

H
al

lo
n-

 
bl

åb
är

bo
m

b 
B

lå
bä

rs
ku

la
C

it
ro

nk
ul

a
Sn

öb
ol

l
M

ar
m

el
ad

B
ri

o 
gr

äd
de

M
el

on
sk

al
le

B
ub

bl
iz

z 
 tr

op
ic

al
Tu

tt
if

ru
tt

i s
ur

Sm
ul

tr
on

Ko
ns

is
te

ns
Fö

r m
yc

ke
t

Br
a

Br
a

H
år

d
Ro

lig
, b

åd
e 

hå
rd

 o
ch

 m
ju

k
H

åå
år

d,
 a

j!
M

ju
k

Se
g

Br
a

Br
a

Sm
ak

Ko
ns

tg
jo

rd
Ko

ns
tg

jo
rd

M
ed

ic
in

Ko
ko

s
Ko

ns
tig

G
rä

dd
ko

la
In

te
 m

el
on

G
od

O
lik

a 
be

ro
en

de
 

på
 fä

rg
G

od

Sm
ak

ar
 s

om
 

be
sk

ri
vn

in
g

N
ee

ee
j

N
ee

ej
N

ee
j

N
ee

j, 
us

ch
Ja

, m
en

 b
lä

ä
Ja

Ja
N

ja
Ja

N
ej

K
la

dd
 ar

So
ck

ra
r

N
ej

N
ej

N
ej

So
ck

ra
r

N
ej

So
ck

ra
r

So
ck

ra
r

So
ck

ra
r

So
ck

ra
r l

ite

Po
än

g 
1–

5
3

3
2,

5
1

1
4

2
3

4
4,

5

Tw
ix

M
ar

ab
ou

 c
oc

o 
M

ar
ab

ou
 

m
in

ic
ho

kl
ad

H
al

lo
n/

la
kr

it
s

C
en

te
r

M
in

tc
ho

kl
ad

-
hj

är
ta

M
ar

ia
nn

e
G

ei
sh

a
D

um
le

 b
an

an
C

ri
sp

y 
bi

te

Ko
ns

is
te

ns
H

år
d/

m
ju

k
M

ju
k

G
od

H
år

d
K

la
dd

K
la

dd
K

ar
am

el
lig

Br
a

M
ju

k
M

ju
k

Sm
ak

Ke
x 

oc
h 

ch
ok

la
d

C
ho

kl
ad

C
ho

kl
ad

O
k

Ko
la

 o
ch

 
ch

ok
la

d
M

in
t

M
in

t c
ho

kl
ad

N
ou

ga
t

Sk
um

ba
na

n
Ko

la

Sm
ak

ar
 s

om
 

be
sk

ri
vn

in
g

Ja
Ja

Ja
H

al
lo

n 
ne

j, 
la

kr
its

 ja
Ja

Ja
Ja

Ja
N

jä
Ja

K
la

dd
 ar

Sm
äl

te
r l

ite
Sm

äl
te

r
Li

te
 s

m
åt

t
N

ej
Ja

Li
te

 s
m

åt
t

N
ja

Ja
Li

te
Li

te

Po
än

g 
1–

5
4

4
4

3
4

3
5

4
2

3

Bä
st

!

U
sc

h 
&

 b
lä

!


