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Vad var roligast med att göra Ord?

1 Mery Shami: Jag träffade nya 
kompisar och jobbade med fyra 
grejer. 
2 Kajsa Hedström: Att träffa nya 
människor och intervjua folk på 
stan. 
3 Laura Leijonhufvud 
 Winald: Att intervjua okända 
människor på stan. 
4 Felicia Olsmats: Att åka till 
Matcentralen och intervjua perso-
nalen där.  
5 Deztiny Musa (Ledare)
6 Ebba Gårdenberg: Att äta 
pannkakor. 
7 Ahmad Saleh (Ledare)
8 Lina Mattebo (Ledare)
9 Hanna Beckman: Intervjua 

personer, skriva i en tidning och 
få nya kompisar. 
10 Astrid Rimm: Att få testa nya 
grejer, skriva, träffa människor och 
dricka choklad. 
11 Yassmin Salih: Allt har varit 
jätteroligt, speciellt att träffa nya 
människor. 
12 Lisa Westin: Att träffa nya 
människor och dricka choklad. 
13 Anna Chalon: Att få vara med 
mina kompisar, träffar nya kompi-
sar och dricka varm choklad. 
14 Emma Strömselius Nor-
denstrand: Att träffa nya kompi-
sar och springa och hämta varm 
choklad hela tiden. 
15 Amra Sahlberg: Att käka 

konstiga pannkakor. 
16 Antonia Myhrman (Ledare)
17 Elenor Söderberg (Ledare)
18 Arvid Niva: Att intervjua och 
ha kul. 
19 Ellie Andersson: Träffa nya 
vänner och jobba med tidningen. 
20 Mollie Jelveby Joelsson: Att 
skriva i en tidning och få nya 
kompisar. 
21 Stina Undén: Träffa nya vän-
ner och dricka varm choklad.  
22 Olle Jirhede: Käka frukt. 
23 Folke Vidlund: Att bli intervju-
ad av KP och träffa nya vänner.  
24 Alma Kjellgren: Att få nya 
vänner och intervjua intressanta 
personer.  

25 Alba Ödalen: Att få intervjua 
folk. 
26 Klara Enochsson Stjern-
ström (Ledare)
27 Sigge Jansson: Att åka 
till Gustavianum, de har en fin 
Egyptenutställning och jag är 
intresserad av Egypten.  
28 Marta Jaric: Träffa nya 
människor. 
29 Agnes Damber: Att få skriva i 
en tidning. 
30 Juno Fagerberg: Att skriva en 
kattnotis och få nya kompisar. 

Inte med på bilden
Melissa Lagos
Astrid Callahan
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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 ROLIGA MOBILSPEL
Text: Folke Vidlund och Juno Fagerberg

Wizards Unite 
Om du gillar Harry Potter och 
Pokémon Go så är det här det 
perfekta spelet. Du är en häxa 
eller en trollkarl som går runt 
precis som i Pokémon Go och 
hjälper djur och människor 
genom att göra besvärjelser. 
Finns för: Android och Iphone.

Eden 
Eden påminner om Minecraft. 
Det finns redan byggda världar, 
men du kan också bygga egna 
världar, som är helt tomma 
från början förutom monster 
som går att fånga och ha som 
husdjur.  
Finns för: Iphone.

Aquapark.io
I Aquapark tävlar man på en 
rutschkana. Det går att hoppa 
eller bara åka på banan. Man 
kan också få skills om man lyck-
as knocka ut en annan spelare 
(de andra spelarna är botar). 
Det finns olika levels.
Finns för: Android och Iphone.

Rim of the world är en Netflixfilm som 
handlar om fyra ungdomar som ska 
rädda  världen från utomjordingar. 
Jag gillar filmen speciellt på grund av 
skådespelaren Alessio Scalzotto.

Lisa Westin

Vi på Ord gillar kladdkaka! Bra är att den går att göra med olika 
formar och olika mycket smet. Extra gott med hallon och grädde. 

Juno Fagerberg
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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

Läs mer på bibliotekuppsala.se

Bästa hösten  
på bibblan!
• Lär dig bygga en robot
• Bli superhjälte i ett  
   rollspel
• Var med i mangaklubben
• Läs eller lyssna på  
   böcker och musik
• Harry Potter-tema på  
   höstlovet

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: Lina Mattebo, Elenor Söderberg, 
Ahmad Saleh, Deztiny Musa, Klara Enochsson 
Stjernström, Antonia Myhrman
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Quiz
06 En massa quiz!

I stan
09 Varm choklad-test.

10 Hur kul är Uppsalas museer?

Paus
12 Knasigt på pannkakan.  

Recept och träning.

14 Ätbara life hack.

16 Pyssla!

17 Serietecknaren Kalle.

18 Fyra konspirationsteorier.

Kändis
20 Tre Youtubers: Daniel Nor-

berg, Wappy och Buller.

22 Thomas Sekelius om smink 
och stolthet.

24 Hampus Nessvold. Victoria, 
12 år, filmskådis.

26 Julia Ivansson trummar.

Trams
26 Roligt och pinsamt.

Läs & se
29 Film-, tv- och boktips.

Samhälle
30 Klimatförändringar. Vi träffar 

två politiker.

32 Överlev zombieinvasionen.

34 Skjutningar i Uppsala.

35 Pengar: aktiesparande och 
mat till behövande. 
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Vilken favorit-
färg har du? 
A Röd.
B Blå.
C Svart.

Vilken superhjälte är du?
Vilket är ditt fa-
voritelement? 
A Eld.
B Vatten.
C Jord.

Vilken super-
kraft önskar du 
att du hade? 
A Att kunna flyga.
B Att vara stark.
C Att vara snabb och smidig.

Flest A: 
Captain Marvel 
Flest B: 
Captain America 
Flest C: 
Black Panther 

Text: Folke Vidlund
Foto: Marvel studios

Vilken hobby 
passar dig?
Text: Marta Jaric

 Det är idrottsdag på sko-
lan, vad tänker du? 
A YAY!!!!! 
B Helt okej, det enda dåliga 
är att jag inte får sjunga på 
bussen. 
C Neeeej!!!! Enda sporten 
jag gillar är ridning! 
D Jag ser fram emot när 
vi ska springa. 

Vad gör du på rasterna? 
A Tränar på längdhopp i 
sandlådan. 
B Jag lyssnar på musik 
och nynnar med. 
C Står och pratar med 
mina kompisar. 
D Är på fotbollsplanen 
och dribblar fotboll.

Vad är din favorit-

dryck? 
A Energidryck. 
B Honungsvatten, bra för 
halsen. 
C Läsk. 
D Vatten. 

Vad är ditt favoritplagg? 
A Pannband.
B Klänning. 
C Jeans. 
D Mjukis-shorts och tröja. 
 
Flest A: Du gillar alla sporter, 
och du är bra på det mesta. 
Flest B: Sjuuuungaaaaaa 
passar dig! 
Flest C: Ridning. 
Flest D: Fotboll är din favo-
ritsport. Fortsätt med den! 
En av varje: De flesta sporter-
na passar dig.

Är du hälsosam?
Text: Marta Jaric

Vad äter du helst till frukost? 

A Mackor med ost/gurka och apelsinjuice. 

B Yoghurt med chokladflingor och Oboy. 

Hur mycket tror du att du sitter stilla per dag? 

A Ungefär 4 timmar eller mindre. 

B Ungefär 8 timmar eller mer. 

Vad är ditt favoritprogram? 

A Jag tittar inte på tv, jag är hellre ute med kompisar. 

B Vet inte, älskar allt på tv! 

Vart åker du helst på resa? 

A Till ett varmt sommarställe där man kan bada mycket! 

B Jag vet inte, huvudsaken är fikat! 

När går du och lägger dig? 

A Tidigt på vardagen och lite senare på helgen. 

B Sent varje dag. 

  
Flest A: Du är ganska hälsosam och nyttig, och tycker 

att det är mycket viktigt att vårda kroppen! 

Flest B: Du är tyvärr inte så hälsosam, men du vet i alla 

fall hur man njuter av livet! 

Ord #4 2019
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Flest A: Prinsessan Jasmine från Aladdin.
Flest B: Olof från Frost.
Flest C: Vanilja von Sockertopp från Röjar-Ralf.
Flest D: Tarzan från Tarzan.

Vilken Disneyfigur 
är du?
Text: Alma Kjellgren. Illustration: Stina Undén

Vad är ditt favoritdjur?
A Tiger.
B Ren.
C Björn.
D Apa.

Vad äter du helst?
A Libanesisk buffé.
B Isglass.
C Godis.
D Bananer.

Vad har du helst på dig?
A Ett linne.
B En varm halsduk.

C En fleece.
D Bara shorts.

Vad gör du när du är ledsen?
A Går till min partner.
B Kramas.
C Går till min bästa vän.
D Biter ihop.

Hur vill du ha ditt hår?
A Långt, riktigt långt.
B I en hästsvans.
C Jag har nästan inget hår.
D Jag bryr mig inte så mycket, 
jag bara låter det växa.

Vad vet du om 
Disney filmer?
Text: Yassmin Salih

1: Hur många Lejonkungen- 
filmer finns det?
A 4 st.
B 3 st.
C 1 st.

2: Vad heter tigern i Aladdin?
A Rajah.
B Simba.
C Gustaf.

3: Vad var första och sista låten 
i filmen High school musical?
A Första: Start of something 
new, Sista: We're all in this 
together.
B Första: Start of something 
new, Sista: Schools out.
C Första: Breaking free, Sis-
ta: We're all in this together.

4: Hur blev Snövit förgiftad?
A Med giftig soppa.
B Med apelsin.
C Med äpple.

5: Vilken var Disneys första 
prinsessa?
A Askungen.
B Snövit.
C Törnrosa.

6: Vem var Disneys grundare?
A Walter Elias Disney.
B Walthus Disney.
C Benjamin Franklin.

Disney
quiz

Facit: 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6A 

x2

Det här quizet är perfekt för dig som alltid har undrat vilken artist du är mest lik.    

Vilken är din favoritfärg? 
A Ljusblå. 
B Alla färger! 
C Svart. 

Vilket är ditt favoritplagg? 
A Min jeansjacka. 

B Min glitterklänning.  
C Min hatt.

Vilken är din favoritmat? 
A Grekisk sallad. 
B Fruktsallad. 
C Jordgubbar. 

Vilken artist är du?
Text: Juno Fagerberg. Foto: Ari Willey, Mats Sahlström, Universal Fl

es
t A

Flest
 C

En av varje

Flest B
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Hur miljömedveten är du? 
Text: Kajsa Hedström

Vad gör du med ditt 
skräp hemma? 
1 Jag slänger allt i samma 
soptunna. 
2 Jag sorterar litegrann, 
typ kompost och bränn-
bart. Där hamnar även 
plasten. Men metall och 
sånt sorterar jag ju var 
och för sig, såklart. 
3 Jag sorterar det mesta, 
men det hamnar nog 
ganska mycket plast i 
brännbart i alla fall. 
4 Jag sorterar ALLT.  

Hur tar du hem dina 
varor från affären? 
1 Köper en plastkasse. 
2 Jag tar med en plast-
kasse hemifrån, som jag 
använt förut.  
3 Jag köper en pappers-
kasse, fast jag inte köpt 
så mycket. 
4 Jag tar med mig en 
tygkasse, såklart! 

Var skaffar du kläder? 

1 Köper allt på internet några 
gånger i månaden. 
2 Går på stan rätt ofta och 
köper i klädbutiker. 
3 Köper mycket begagnat, men 
också nytt i klädbutiker och 
ibland på nätet.  
4 Jag köper sällan nya kläder. 
Om jag gör det köper jag alltid 
begagnat eller ärver. 

Hur ofta äter du kött? 
1 Ofta! 
2 Jag försöker äta så mycket 
vegetariskt som möjligt, men 
det blir ganska ofta kött eller 
fisk. 
3 Jag äter nästan alltid vegeta-
riskt, men ibland fisk. 
4 Jag är helt vegetarian eller 
vegan. 

Hur tar du dig till skolan? 
1 Jag åker bil. 
2 Jag åker voi. 
3 Jag åker buss eller tåg. 
4 Jag cyklar eller går. 

Hur bra är du på att hushålla 

med vatten? 
1 Jag duschar väldigt ofta och 
väldigt länge och tänker inte så 
mycket på att spara på vatten.  
2 Jag duschar rätt ofta och 
ganska länge och försöker tän-
ka på att spara på vattnet. 
3 Jag duschar ganska sällan 
och inte jättelänge och tänker 
på att jag måste spara vatten. 
4 Jag duschar bara när det 
behövs. Jag tänker mycket på 
att spara på vatten och duschar 
ganska snabbt. 

Kunskapsquiz: Sveriges Historia
Text: Arvid Niva.

1. Vilken kung blev skjuten 
på en bal och avled därefter? 
Mördaren hette Jacob Johan 
Anckarström (bilden). 

A Gustav Vasa.
B Gustav III.
C Gustav II Adolf. 

2. Vilken känd vetenskapsman 
från Småland döpte mängder av 
växter och djur som vi känner 
till idag, till exempel kungsängs-
liljan? Det finns ett museum 

om honom och hans värld i 
Uppsala. 
A Carl Von Linné.
B Anders Celsius.
C Albert Einstein. 

3. Vem var det som kom på 
att man ska ha kokpunkt och 
fryspunkter på termometern? 
Samma person som tillsammans 
med andra vetenskapsmän kom 
fram till att jorden var rund som 
en apelsin. 
A David Norlén.
B Andreas Grankvist.
C Anders Celsius. 

4. Vilken person avskaffade 
Kalmarunionen? Nationaldagen 
är samma dag som personen 
blev krönt. 

A Margareta III.
B Gustav II Adolf.
C Gustav Vasa. 

5. Vilket år kom Sverige etta i 
Eurovision för första gången 
med bandet ABBA med låten 
Waterloo? Sverige har vunnit 
Eurovision sex gånger.
A 1958.
B 1974. 
C 1983.  

6. Vem skrev boken Mäster-
detektiven Blomkvist? Det är 
samma person som sitter på 
tjugokronorssedlarna. 
A Selma Lagerlöf.
B Astrid Lindgren.
C Andreas Norlén.

Så bra var du!
0-2 rätt: Du är dålig på vårt 
lands historia! 
3-5 rätt: Du är en amatör, alltså 
helt okej. 
6 rätt: Du har lyssnat väl på 
lektionerna.

Sant eller 
falskt ?
Text. Mollie Jelveby Joelsson

1: Apple gör de telefoner som 
sålt mest i världen. 
2: Man blir stressad av färgen 
gul. 
3: Ikea finns bara i Sverige.  
4: Man kan vara allergisk mot 
vatten. 
5: Humlors päls bränns.  
6: Krokodiler blir tårögda när 
de äter.
7: Alla trollsländor lever bara 
en dag. 
8: Det tar 70 timmar och 10 
min att åka till månen. 
9: Fjärilar har tio linser i 
ögonen. 
10: Banan är en frukt. 

Facit: 1B, 2A, 3C, 4C, 5B, 6B

Facit: (F=Falskt, S=Sant) 1F 
(Samsung), 2S, 3F, 4S, 5F, 6S, 
7F, 8F (51 timmar, 49 min), 
9F (6 000 linser), 10F (bär 
och ört) 

Räkna ihop dina poäng!
Alternativ 1 ger 1 poäng, 

 alternativ 2 ger 2 poäng, osv. 

Svar 
6–10 p Du är inte alls miljömed-

veten. Bättre kan du! 

11–15 p Du är ganska miljömed-

veten, men du kan bli bättre! 

16–20 p Du är väldigt miljö-

medveten. Du är tapper och 

kämpar! 

21–24 p Du är supermiljömed-

veten! Fortsätt så!

Ord #4 2019
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TEST AV VARM CHOKLAD
Text och foto: Anna Chalon, Lisa Westin, Yassmin Salih

Vi har testat tre olika sorter av varm choklad för att ranka de bästa ställena i Uppsala. 

Espresso house 
Pris: 49 kr 
Den var god. Man fick grädde och marshmallows, dock var de 
ganska hårda. Chokladen smakade ganska mycket vatten, men 
hade ändå ganska mycket smak. Det dåliga var att det tog längre 
tid att få chokladen och att caféet inte tog kontanter.  

Wayne’s coffee
Pris: 49 kr
Grädden var sur och smakade gammalt, vilket gjorde att hela 
drycken smakade väldigt surt. Själva chokladen smakade bara 
vatten och kakao. Personalen var trevlig och det gick snabbt att 
få chokladen. 

Choco mania 
Pris: 49 kr 
Vi tycker att den var ganska bra, men den var 
för söt och smakade mer smält mjölkchoklad 
än varm choklad. Grädden var ganska luftig 
men ändå god. Chokladen kändes lyxig, men 
man kunde inte ta med. 

Ord #4 2019
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Dinofakta
• Ordet dinosaurie betyder 
skräcködla: på latin heter det 
dinosaurus och på grekiska 
heter det deinósavros. 
• Man tror att många kött-
ätande dinosaurier hade 
fjädrar. 
• Ingen dinosaurie som hade 
fjädrar kunde flyga. Bara 
de dinosaurierna som hade 
skinnvingar kunde flyga. 

• Dinosaurier tappade tänder-
na hela livet för att det växte 
ut nya starkare och friskare 
tänder. 
• Dinosaurier var varmblodi-
ga. Det betyder att de inte 
behövde gå ut i solen för 
att värma sig, precis som 
människor. Ett exempel på 
kallblodiga djur är ormar.
• Dinosaurier ruvade sin ägg.

Så kul är museerna

Uppsala vimlar av museer. Minst 21 stycken 
finns det! Vi kollade in fyra som ligger mitt 
i stan. Hur kul är de egentligen?

Gustavianum
Var: I Gustavianum nära Dom-
kyrkan.
Har: Arkeologiska och historis-
ka föremål, bland annat mumier. 
Drivs av: Uppsala universitet.
Entré: Gratis till och med 19 år.

Gustavianum var ett roligt mu-
seum med trevlig personal. De 
hade ställt upp föremålen fint 

och det var kul att kolla på det. 
Mumieavdelningen var dock lite 
äcklig på grund av mumierna 
och luften var väldigt kvav, men 
det var intressant och det fanns 
många olika saker. Vi gillade 
Augsburgska konstskåpet extra 
mycket. Den som har lätt för att 
må illa ska inte kolla på mumien 
på Egypten-avdelningen.

Evolutionsmuseet
Var: Bredvid Botaniska trädgården.
Har: Dinosauriefossil (bland annat världens enda fossil av Euhelo-
pus Zdaskyi, en långhals som hittades i Kina), uppstoppade djur, 
mineraler med mera. 
Drivs av: Uppsala universitet.
Entré: Gratis till och med 17 år.

Evolutionsmuseet var väldigt varmt, men det var intressant och 
framför allt jättecoolt! Personalen var trevlig och hjälpte en när 
man behövde hjälp. Det fanns supermånga saker att kolla på, från 
landlevande dinosaurier till havslevande varelser. Vi tyckte bäst 
om den lilla uppstoppade kiwifågeln, den var gullig. 

Text och foto: Ellie Anders-
son, Hanna Beckman, Olle 
Jirhede, Melissa Lagos, Mollie 
Jelveby Joelsson. Med på 
bilden är Elin Stål på Evolu-
tionsmuseet.

Ord #4 2019
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Skattkammaren
Var: I Domkyrkans torn.
Har: Guld- och silverskatter från 
medel tiden, och en del kungliga 
kläder. 
Drivs av: Svenska kyrkan.
Entré: Gratis till och med 16 år.

I Skattkammaren får besökarna låna 
ficklampor, eftersom det inte finns 
någon belysning. Hissen är väldigt 
liten och läskig. På museet finns saker 
från kungar och drottningar som 

levde under medeltiden, de finaste 
tygerna i Europa på 1500-talet och 
den enda bevarande festklänningen 
från medel tiden. 

Mumierna på Gustavianum 
På Gustavianum finns flera 
mumier. 
Mumier är inlindade döda 
människor från framför allt det 
forna Egypten. Det egyptis-
ka riket var mycket större än 
dagens Egypten.

Leif Hallsén som arbetar på 
museet berättar att kroppen 
behövde gå igenom många ritu-

aler under begravningsproces-
sen innan den kunde begravas. 
Fattiga begravdes i en grop, 
rika lindades och begravdes i en 
lyxig grotta medan faraon låg 
inlindad inuti i en mysig sarkof-
ag som i sin tur låg i en förgylld 
pyramid. 

– Vi på museet visar upp 
mumier fast det är respektlöst 

och vi borde behandla dem 
bättre. Tänk om det kom en 
massa egyptier och grävde upp 
våra gamla gravar. Man ska 
behandla andra kulturer med 
respekt, till och med om det 
är en 5 000 år gammal kultur, 
säger Leif Hallsén. 

Text: Sigge Jansson
Foto: Folke Vidlund                                

Så kul är museerna

Uppsala vimlar av museer. Minst 21 stycken 
finns det! Vi kollade in fyra som ligger mitt 
i stan. Hur kul är de egentligen?

Uppsala konstmuseum
Var: I Slottet.
Har: Massa målningar (en del i 3D) och 
annan konst. 
Drivs av: Uppsala kommun.
Entré: Gratis för alla.

Uppsala konstmuseum är väldigt 
stort men har rätt så lite  saker. Det 
var ganska tråkigt men det är bra att 

det finns många sittplatser. Annars 
gillade ingen av oss museet särskilt 
mycket. 

Personalen pratade inte så mycket 
och det var nån gammal tv som lät så 
man fick jätteont i huvudet. Vi tycker 
att Uppsala konstmuseum passar mer 
för vuxna och äldre. 
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Nytt på pannkakan
Vi har testat några ovanliga tillbehör till pannkaka. 
Några var faktiskt goda.

Smör och 
socker 
Jättegott, men pannkakan 
 knastrar på grund av socker.
Smakar smör och pannkaka-

Karamell 
och salt 
choklad 
Extremt chokladig. Pannkakan 
blev seg/hård på grund av den 
smälta chokladen.  

Smälta 
marsh
mallows  
Smakar väldigt sött. Super-
klistrigt, fastnar på allt förutom 
pannkakan.   

(Smält) 
tutti frutti
godis 
Meningen var att godiset skulle 
smälta, men efter fem minuter i 
mikron gav vi upp. Smakar gott.  

Text: Ebba Gårdenberg och Amra Sahlberg
Foto: Amra Sahlberg

Pommes och 
ketchup 
Smakar raggmunk. Torrt och smaklöst. 

och go
tt?

Ord #4 2019
12

paus



tips för 
att börja 
träna 

Om ni är för unga för gym, 
så är det inget problem. Ni 
kan träna på egen hand. Här 
ger jag mina bästa tips kring 
träning! 
Text: Mery Shami

1 Sätt upp delmål
Exempel på delmål är att du 
får tänka ut vad ska du träna, 
vad du ska äta, hur lång tid 
träningen tar eller hur många 
timmar du ska sova. 

2 Lägg upp ett 
schema
Jag sätter upp mitt schema 
på min vägg. Jag skriver på 
schemat vad jag ska äta, vil-
ken tid jag ska börja träna och 
hur länge jag ska träna. Då får 
jag också tid till att gå ut med 
vänner och familj och ha kul. 

3 Ät rätt
Detta är kanske det viktigaste 
tipset för att orka träna. Jag 
äter till exempel inte så myck-
et skräpmat eller socker. 

Det finns många olika spor-
ter att välja mellan. Exempel:
• Simma och bada 
• Jogga och springa 
• Stretcha 
• Cykla 
• Spela fotboll, basket, tennis

Tips för att må bra
Text: Amra Sahlberg och Anna Chalon

Filip Lindahl
21 år  
Att inte göra vad an-
dra vill, var dig själv. 

William Ardehi
21 år
Att träna är ett viktigt 
life hack. Träna så 
mycket du kan.  

Alice Lindmark
13 år 
När man har tråkigt 
ska man lyssna på 
musik.  

Joel Pers
36 år 
Utnyttja varje dag och 
ha kul. Gör det som 
gör dig glad.  

Viktigast!Vi har olika kroppar och därför ska vi träna på olika sätt. Tänk inte heller att du ska träna för att din kropp inte är fin nu. Vi är fina på olika sätt! Och det viktigas-te är att ditt hjärta är fint och rent. 
• Du är fin  
• Du är stark  • Du kommer bli bättre  •  Du har ett fint och rent hjärta.  

3

 Nyttig mugcake
Den här nyttiga mugcaken är perfekt för dig som vill ha ett bakverk till frukost eller mellanmål 
efter skolan. 
Text och foto: Juno Fagerberg och Folke Vidlund

Du behöver
• 1/2 banan 
• 2 msk hasselnötter 
• 1 dl havregryn 
• 1 ägg 
• 2 msk frysta hallon eller 

blåbär 
• 1 krm kanel 
• 1 msk kokos 
• Olja till koppen 

Gör så här
1. Skala och skiva bananen. 
Grovhacka nötterna. 
2. Mixa banan, havregryn och 
ägg med en mixerstav. Blanda 
med nötter, hallon eller blåbär, 
kanel och kokos. 
3. Häll i en kopp smord med olja. 
4. Baka i mikron cirka 1 1/2 
minut. Låt dem gärna vara typ 
två–tre minuter extra i mikron.

Amerikanska pannkakor
Amerikanska pannkakor funkar både som mat och frukost. Här är ett enkelt recept. 
Text och foto: Mollie Jelveby Joelsson och Melissa Lagos.

Du behöver                                                                                        
• 2,5 dl vetemjöl                                                   
• 2 tsk bakpulver                         
• 2 msk socker 
• 1 krm salt                                 
• 2,5 dl mjölk                            
• 2 msk smält smör 
• 1 ägg 
• Smör till stekning 
• Florsocker att pudra över 
• Hallon och smält choklad 

till toppningen 

Gör så här
• Blanda de torra ingredienser-
na i en bunke. Blanda i mjölken, 
 sedan smöret och sist ägget. 
Vispa till en jämn smet.  

• Pensla en stekpanna med 
smör. Ta lite smör efter varje 
pannkaka. 
• Grädda pannkakan på en 
stekpanna, när den börjat få 
lite gyllenbrun färg kan du 
vända på den.
• Servera med hallon och 
florsocker. 

Mollie säger

Pannkakorna var inte så goda 
utan hallon och choklad, och 
så smakade de inte så mycket. 
Jag skulle föredra vanliga 
pannkakor före amerikanska 
pannkakor. 

Melissa säger

Jag tycker de var goda och det 
var kul att göra dem. Tyvärr 
smakade de inte så mycket, 
men med hallon blev det väl-
digt gott. 
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Hungrig? Eller bara lite sugen? Risken finns att 
 mellanmålet eller myset inte blir sådär perfekt som 
du hoppas – men ett bra life hack kan rädda din dag. 
Vi har testat några.
Text och foto: Amra Sahlberg, Anna Chalon, Astrid Rimm, Astrid Callahan

Ätbara life hack räddar dagen

Upp-och- ner-vända brödet  
Scenariot: Det är mörkt i 
hela huset och klockan är 
två på natten. Du stiger 
upp ur sängen och känner 
hur hungern river. Det enda 

du kan komma på som kan 
komma att stilla din hunger är 
en nattmacka. Du famlar ut i 
köket och börjar skära upp en 
macka. Smulorna flyger och 

far och skivorna är ojämna. 
Det här händer ganska ofta, 
inte sant? 
Life hacket: Lägg brödet upp 
och ned när du skär. 

Testpatrullen  säger: Funkande 
mycket dåligt. Frågan är om det 
ens ska få kallas ett life hack?
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Krispig mikro pizza 
Scenariot: Vi alla har varit med 
om detta. Man längtar efter en 
krispig micropizza, men när 
man tar ut den är den svampig 
och blöt och minerna ledsna. 
Life hacket: Micra pizzan till-
sammans med ett glas vatten. 

Testpatrullen säger: Piz-
zan  blev inte så mycket mer 
”crusty”, däremot blev degen 
luftigare och vi tyckte att den 
som micrades tillsammans med 
ett glas vatten var ännu mer 
utsökt än den utan. 

Ätbara life hack räddar dagen

Ner-och-upp-vända 
burgaren 
Scenariot: Du är vrålhungrig 
och har precis köpt en saftig 
burgare. Du har satt dig på en 
mysig uteplats och kommer på 
att du glömt servetter. Äh, det 
gör säkert inget. Du grabbar tag 
i hamburgaren, öppnar munnen 
stort, sluter dina ögon och ska 
precis hugga in när all sallad 

och sås rinner som ett vatten-
fall utför dina händer. 
Life hacket: Vänd på burgaren 
så att det övre locket skyddar 
eftersom att det är tjockare. 
Testpatrullen säger: Funkar 
helt okej. Det blev inte någon 
större skillnad på kladdighet 
och smaken var densamma. 

Ultramyz med 
chips pinnar
Scenariot: Det är dags 
för fredagsmys. Mysbyx-
orna är på, chipspåsen är 
öppnad och det är dags för 
ultramyz. 

Du sträcker ner handen i 
påsen för att ta en näve 
chips men när du tar upp 
handen är den alldeles 
flottig och saltig. Hur löser 
vi detta livsproblem och 
denna världsfråga? 
Life hacket: Använd ett 
par ätpinnar och konsume-
ra chipsen med dem. 
Testpatrullen säger: Fun-
kade helt okej. Det är lite 
svårt att greppa chipsen, 
det skulle ha varit lättare 
med ostbågar. 

eller?

”Mysbyxorna är på, 
chipspåsen är öpp
nad och det är dags 
för ultramyz.”
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Donutbokmärke
1 Klipp av hörnet på ett kuvert 
2 Limma fast brunt papper (eller rita)
3 Limma fast rosa papper (eller rita)
4 Rita strössel
5 Donut-bokmärket är klart!

Gör det bättre själv!

Har du alltid gillat pyssla? 
– Ja, men jag gillade mest 
att pyssla när jag gick på 
mellanstadiet. Sen slutade jag 
att pyssla när jag var ungefär 
15 år, och nu när jag är vuxen 
så har jag fått tillbaka mitt 
intresse igen. 

Varför gillar du att pyssla så 
mycket? 
– Det är avslappnande att 
pyssla med händerna, men 
även för att jag gillar att ge 
bort saker. Jag ger oftast bort 
det jag pysslar, men ibland 
säljer jag på loppis.

Varför började du med You-
tube? 
– Jag kollade mycket på vide
or och ville testa på det själv. 
Jag tjänar pengar på Youtube, 
men väldigt lite. 

 Vad är ditt favoritpyssel? 

– Det är nog att göra något av 
papper, som att vika olika sa
ker. Det går fort, och papper 
är ett material som de flesta 
har hemma. 

Text: Mollie Jelveby Joelsson 
och Melissa Lagos  

Foto: Madeleine Högberg

Melina 
Ede
Namn: Madeleine 
Högberg.
Ålder: 27.
Gör: Pysslar.
Började med You-
tube: 2016.
Gillar: Katter.

Älskar att pyssla
Melina Ede gör pyssel på 
Youtube för att inspirera 
 andra. Hon gör till exempel 
gigantiska pennor, slime och 

mycket av papper.    

Varför köpa nytt när du kan göra själv? Youtube-
profilen Melina Ede delar med sig av några pyssel, och 
missa inte den enkla skjortväskan!

Mobilskal
1 Klipp till ett papper lika 
stor som din mobil
2 Rita något fint på 
pappret
3 Lägg pappret mellan din 
mobil och ett genomskin-
ligt mobilskal 

Fler pyssel
Kolla in fler pyssel på Youtu-
be-kanalen Melina Ede och på 
Instagram @melinaede.
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Gör det bättre själv!

Kalle Landegren  
Född: i Los Angeles. 
Bor: Uppsala. 
Ålder: 31 år.  
Gör: Är serietecknare. 
Favoritsnabbmat: Pizza.

Kalle ritar 
 serier 
Kalle Landegren från Uppsala jobbar som serie-
tecknare. Han tecknar bland annat i serietid-
ningar och i böcker för barn och unga.  

Kalle har alltid ritat 
ganska mycket, men 
när han slutade på 
gymnasiet så kom han 
igång på riktigt allvar. 

– Mina äldre bröder 
ritade alltid, det var då 
jag började tycka om 
att rita, berättar Kalle. 

Kalle har gått en 
utbildning i Gävle och 
där övade, övade och 
övade han så att han 
lärde sig att rita bra. 

– Jag får idéer 
till att börja rita på 
olika sätt. Till exem-
pel om jag hör någon 
på bussen prata om 
någonting kul så kan 
jag börja rita om det. 
Eller så tänker jag själv 

på någonting och sen 
börjar jag rita om det. 

 Text: Mery Shami
Foto: Amra Sahlberg

Illustration: Kalle 
 Landegren

Morris Mohlin på 
iskallt uppdrag
Kalle har illustrerat en 

alldeles ny ungdoms-

bok av Maria Frens-

borg.

3 tecknartips 
1 Skissa med vanligt penna och sudd på papper.
2 Tejpa ett nytt papper ovanpå skissen. Lägg 
papperena på ett ljusbord (eller testa ett föns-
ter) så att det lyser igenom papperet.
3 Fyll i med tuschpenna.
Bonustips När du vill rita en pratbubbla, skriv 
texten först och rita bubblan sedan. 

5
Njut av din nya 100 
procent klimat smarta, 
hemmagjorda väska! 

4
Vänd skjortan rätt 
igen. Lägg ärmarna på 
varandra och sy noga 
ihop dem.  

3
Vänd tröjan ut och in. Sy ihop öppningen tätt 

så att det inte är några hål. 

Sy även längs knäppningen nedifrån upp 

till ungefär mitten, för att se till så att det 

inte finns några öppningar. Men sy inte hela 

vägen! Det måste gå att knäppa upp ifall du 

vill ha större saker i väskan. 

2
Det fanns en ficka som vi ville ta bort 
från skjortan, så vi använde en sprätt-
kniv för att sprätta bort den. Det blev 
ett märke där fickan hade suttit, men 
det syntes nästan inte när vi var klara. 

1
Vi använder oss av en smutsig och 
lite trasig skjorta. Börja med att klip-
pa bort det som du inte vill ha kvar 
längst ner på skjortan och behåll den 
övre delen. För att se till att det blir 
rakt så ritar du små streck där du vill 
klippa. 

Snabba 
skjort-
väskan

Ett klimatsmart tips för dig med gamla, 
trasiga kläder! Vi visar hur vi gör om en 
gammal trasig skjorta till en frän väska.
Text: Agnes Damber och Kajsa Hedström
Foto: Agnes Damber
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Månlandningen 
Det finns många konspirationsteorier om månland-
ningen 1969. Somliga tror att Neil Armstrong och de 
andra astronauterna aldrig faktiskt landade på må-
nen utan att allt var inspelat i en studio. Anledningen 

till att vissa tror det är för att i 
livesändningen av månlandning-
en så fladdrade flaggan som de 
satte ner i marken i vinden fast 
det inte kan blåsa på månen, 
och på himlen så fanns det inga 
stjärnor. 

Fakta: I filmklipp så kan man 
se att alltid när flaggan fladdrar 

så är det för att någon rört den. Att det inte syns 
några stjärnor har rent fototekniska anledningar. 
Kinesiska och japanska rymdfarkoster har fotografe-
rat spår av månlandningen på månens yta. Dessutom 
skulle USA:s stora fiende Sovjet ha upptäckt om 
astronauterna aldrig åkt ut eller till exempel suttit 
i omloppsbana runt jorden i stället för att åka till 
månen – och bluffen skulle ha avslöjats.

Vilda konspira
tionsteorier
Det finns många olika konspirationsteorier, några mer 
trovärdiga och några mer galna. 
Text: Felicia Olsmats

Vad är en 
konspira-
tions teori? 
En konspirationsteori 
är en teori som försö-
ker förklara en viktig 
händelse med att det 
finns en sammansvärj-
ning som styr. Konspi-
rationsteorier handlar 
ofta om offentliga 
personer som kändisar 
och politiker, eller om 
viktiga världshändel-
ser. 

Det är oftast väldigt 
svårt att övertyga den 
som tror på en konspi-
rationsteori om att den 
är falsk.

Kontrollera 
konspira-
tionsteorin
• Hur många skulle 

behöva ljuga för 
att dölja sanning-
en? Är det san-
nolikt att ingen 
skulle skvallra?

• Vilka ”bevis” finns 
det?

• Vilka motbevis 
finns det?

• Varifrån kommer 
konspirationsteo-
rin från början?

Hemliga sällskap 
Det finns många konspirationsteorier om att världen 
styrs av hemliga sällskap, kanske framför allt Illumi-
nati. En del tror att Beyoncé och Jay-Z är ledare över 
Illuminati eftersom Beyoncé använt Illuminati-sym-

bolen i sina musikvideor, och de 
tror också att hon har använt 
sitt ledarskap i Illuminati för att 
göra sig så framgångsrik. Vissa 
tror också att Kanye West och 
Poppy är med i Illuminati för att 
de också använt sig av symbolen 
i sina musikvideor. Och vissa tror 

att de som är med i Illuminati är halvmänniskor.
Fakta: Illuminati var ett hemligt sällskap i 1700-ta-

lets Tyskland som skapades för att avskaffa monarki 
och påvedömet. Det förbjöds i slutet av 1700-talet. 
Idéerna om att Illuminati hade stor makt i världen 
uppstod ungefär samtidigt som den tynade bort.

11 september
Det finns många teorier om vem som genomförde 
attackerna 9 september 2001, men en av dem är att 
allt var iscensatt av statsledningen i USA, att flygpla-
nen var hologram och att byggnaderna förstördes av 
kontrollerade bomber. En annan teori är att USA: s 
myndigheter visste om attentatet men inte gjorde 
något för att stoppa det (en del tror att myndigheter-

na till och med hjälpte till genom 
att placera ut dynamit i tornen) 
för att president Bush skulle få 
lättare att motivera ett krig mot 
Afghanistan och Irak.

Motargument: USA:s 
invasion av Afghanistan kom 
så snart efter attackerna att 
den måste ha planerats långt 

i förväg och alltså inte kan ha med attackerna att 
göra. Regeringen skulle aldrig lyckas dölja att den var 
inblandad i attackerna.

Michael Jackson
Många tror att Michael Jackson fortfarande lever. 
Han påstås ha fotograferats på sin egen begravning, 

utklädd till en blond kvinna med 
stora svarta solglasögon. En 
annan anledning till att vissa 
tror att Michael Jackson lever 
är för att en film visar hur han 
högst levande går ut ur bilen 
som transporterade bort hans 
kropp. 

Fakta: Väldigt många 
kändisars död omringas av konspirationsteorier som 
antingen går ut på att de blivit mördade eller att de 
fortfarande lever. Och filmen med den levande Jack-
son gjordes av ett tv-bolag för att se hur lätt det gick 
att lura internetanvändarna ... Fo
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Skådespelaren Christopher Lee var till exempel med i The 
hobbit och Lord of the rings, Kalle och chokladfabriken 
och Star Wars. Död den 7 juni 2015, 93 år gammal.

Arvid Niva

TRE INSTAGRAMMARE
Text: Alma Kjellgren och Emma Strömselius Nordenstrand

Här kommer tre tips på personer som gör bra saker som vi tycker att fler borde känna till!

Jessica Hallbäck
På sin instagram så använder 
Jessica Hallbäck civil olydnad 
för att sprida feministiska 
budskap. 
Insta-konto: jessicahallback 

Lovette Jallow
Hon har en Instagram där hon 
skriver och kämpar mot olika 
samhällsfrågor som till exempel 
rasism och krig. 
Insta-konto: @lovettejallow och  
action4humanity_se

Pontus Skattberg
Pontus pratar om hbtq-rättig-
heter på sin instagram.
Insta-konto: homoerotisk 

Bianca Ingrosso är känd på många olika sätt, hon har en blogg, 
Instagram och Youtube-kanal och ett eget sminkmärke. 

Agnes Damber
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THOMAS 
SEKE
LIUS: 
”Det är 
jätte
ovärt att 
försöka 
passa 
in i en 
roll.”
Intervju på sidan 22!
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Buller 
Namn: Ivar Skånberg.

Ålder: 16 år.

Bor: Göteborg.

Husdjur:  

Katten Gang ster. 

Buller kallar sig för Sveriges absolut 
sämsta Youtuber. Med nästan 60 000 prenu-

meranter kan han inte vara så dålig, ändå. Vi tog 
ett snack med 16-åringen från Göteborg.

Varför började du med 
You tube? 
– Jag har faktiskt haft 
fyra olika kanaler. 
Första kanalen var om 
legotåg, jag skapade 
den när jag var ungefär 
sju år. Men kanalen 
jag har nu, Buller, ska
pade jag för att kunna 
släppa kreativ musik.

Skulle du säga att dina 
låtar är seriösa? 
– Nej, inte så seriösa. 
Men jag försöker göra 
dem bra, på ett roligt 
sätt.  

– Jag har jättemyck
et på gång, många små 
låtar. Det kommer inte 
upp något stort projekt 
på länge. Planen är 
att släppa många små 
låtar först, sen släppa 
det stora. 

Tjänar du pengar på 
Youtube? 
– Ja, både på Youtube 

och Spotify. Mest på 
Spotify, men det är 
inga stora summor. Jag 
skulle inte kunna leva 
på det. 

Kommer du ändra din 
kanal till en engelsk 
kanal? 
– Nej, för jag är ju mer 
säker på att göra svens
ka låtar. Jag har ingen 
anledning att prata 
engelska heller. 

Brukar folk komma fram 
till dig på stan? 
– Det händer ibland, 
det är jätteroligt! 
Hellre det än att bara 
stirra. Jag föredrar 
att prata med de som 
kommer fram, än att ta 
en selfie. 

Hur är det i skolan, nu 
när du håller på med 
Youtube? 
– Det har varit lite 
olika, i början tycker 

ju alla att man är lite 
skum. Men ju äldre 
man blir, desto mer 
förstående är de. De 
ser mig som en vanlig 
person, och det är ock
så så jag vill bli sedd. 

Hur kom du på namnet 
Buller? 
– I början när jag ska
pade kanalen gjorde 
jag riktig dålig musik. 
Buller står ju för oljud 
och oväsen så det 
passade. 

Text: Hanna Beckman
Foto: Buller

 Starta 
med 
Youtube
Skulle du vilja starta 
din egen Youtube-ka-
nal men vet inte hur 
du ska göra? 14-årige 
Wappy från Uppsala 
har nyss startat sin 
egen kanal och ger 
lite tips. 
Wappy startade sin 
Youtube-kanal i våras. 
Det började som ett 
skämt, med att skoja 
om egoistiska, rika 
personer som flexar 
sina märkeskläder. 

Vem 
hjäl-
per 
dig 

filma 
och re-

digera?
– Jag kallar honom 
Snappy, han filmar och 
redigerar, men visar sig 
inte i videorna. 

Planerar du merch?   
– Ja, vi planerar merch 
när vi blir lite kändare 
eller större.

Text och foto: Anna 
Chalon

Wappy
Bor: Uppsala 
Ålder: 14 år

You-
tubers

En veteran, en 
mellanstor och 
en nybörjare – 

den gemensamma 
nämnaren är Youtube.

5ny-
börjartips

1. Få tittarna att skratta. 

2. Följ trenderna 

3. Tvinga inte följare och likes. 

4. Lär dig redigering eller ta 

hjälp av någon som kan. 

5. Kom på ett bra Youtu-

be-namn.

Nybörjaren3 st

Bullers 
Youtube- 
tips: 
1. Hitta din egen grej. 
Youtubers som inte har 
ett tydligt tema klarar 
sig inte så bra. 
2. Utrustning är lyx, 
börja med mobilka-
meran. 
3. Gör ett schema, till 
exempel att lägga ut 
en video varje lördag.
4. Ha kul! Annars kan 
du lika gärna lägga av.

Mellanstor
Sämst i Sverige
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Daniel Norberg är killen från 
Youtube som tillsammans med 
sin bror skriver sketcher och 
sjunger. Som 20-åring ställde 
han upp i Idol och fick sitt 
genombrott. Han beskriver sig 
själv som rolig och glad. 

Vad var det som fick dig att 
ansöka till Idol 2010? 
– Jag var lite osäker på vad 
jag ville göra, jag tyckte om 
musik så jag tänkte att då 
skulle jag kunna bli artist. 

Min kompis sökte in till Idol 
åt mig utan att jag visste det. 
De ringde upp mig och bad 
mig söka in, trots att jag 
tyckte det verkade svårt så 
tackade jag ja. 

Vill du satsa på musiken? 
– Jag har alltid varit intresse
rad av sång men aldrig vetat 
vilken typ av artist jag är. Jag 
vet själv inte vad jag vill lyss
na på eller vilka artister jag 
gillar. Jag brukar säga att jag 

lyssnar på Lars Winnerbäck 
men sen kom jag på att jag 
inte har lyssnat på honom på 
nio år. Jag vet inte med säker
het vad jag vill, just nu är det 
bara roligare att vara rolig. 

Varifrån får du inspiration till 
dina sketcher? 
– Det är mest jag och min 
bror Emil som bara skojar 
runt på stan eller så sätter 
vi oss ner och tvingar fram 
något. Mitt anteckningsblock 
är fullt med jättemånga bra 
och dåliga idéer. 

Vad gör du utöver Youtube och 
musiken? 
– Jag gillar att lära mig nya 
grejer, just nu fokuserar jag 

mycket på dragspel, och att 
försöka lära mig det. Jag 
tycker också att det är väldigt 
roligt att pyssla och rita. 

Om du fick välja ett yrke att 
jobba med istället för medie-
branschen, vad skulle du jobba 
med då? 
– Arkeolog. Jag älskar arke
ologi och att gå runt och leta 
skatter, jag drömmer om att 
hitta en skatt. 

Om du fick välja en valfri artist 
att jobba med, i vilken bransch 
som helst, vem skulle det 
vara? 
– Håkan Hellström. 

Text: Astrid Rimm
Foto: Mårten Markne/Word

Veteranen

Daniel 
 Norberg
Ålder: 29 år.
Bor: Stockholm.
Bästa Youtubern: Just 
nu tittar jag på en You-
tuber som heter Yazza.

Daniels tips ...
... till dig som har svårt att 

 välja vad du vill göra: 
– Så länge du inte stänger några 

dörrar så kan du alltid börja 
med något nytt. Ha inte så 

bråttom!

”Mitt anteckningsblock 
är fullt med jättemånga 
bra och dåliga idéer.”

Daniels bror Emil jobbar mest 
med texter och klippning men 
syns ibland framför kameran.
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Varför började du med You-
tube? 
– Jag började med Youtube 
en månad efter att jag hade 
haft en blogg. Det var folk 
som hade kommenterat att de 
ville att jag skulle vara mer 
personlig, och då tänkte jag 
”men då startar jag en You
tubekanal!”

Hur länge tror du att du kom-
mer att fortsätta? 
– Så länge jag tycker att det 
är kul, det är en viktig grund 
för mig. Att det som jag gör 
är kul. 

Hur mycket har Youtube för-
ändrat ditt liv? 
– Helt och hållet, till hundra 
procent. Jag vet inte om jag 
hade haft de vänner jag har 
nu eller om jag hade bott där 
jag bor idag om jag inte hade 
startat min kanal. 

När började du med smink? 
– På gymnasiet, jag var med 
i en musikal där man blev 
sminkad. Då tyckte jag att det 
verkade kul och bad pappa 
att köpa smink till mig.  

När insåg du att du började bli 
känd? 
– Det var nog när någon kom 
fram och ville ta en bild med 
mig för första gången, då blev 
jag jättechockad. 

Hur har ditt mående påverkats 
av Youtube? 
– Mestadels bra men det har 
ibland varit jobbigt att alltid 
vara uppdaterad. Jag får ju 
lite hat också, men jag har bli
vit bättre på att hantera det.  

Var fick du motivationen till 
att skriva din bok Two faced? 
– Jag ville samla alla mina 
sminkkunskaper på ett sätt 

som alla kan förstå. Så att 
alla kan lära sig av den.  

Vad kände du när din låt One 
more in the crowd blev årets 
Pride låt 2017? 
– Det var jättestort och 
prestigefyllt för mig. Jag 
tycker ju att Prideparaden är 
fantastisk eftersom alla ska 
kunna behandlas lika oavsett 
sexualitet. 

Hur var det för dig i skolan? 
– Det var bra tills jag gick i 
sjuan till nian. Jag hamnade 
i en klass som jag inte tyckte 
om. Jag var som ett litet svart 
får som folk gav sig på. Men 
jag hamnade i en fantastisk 
klass i gymnasiet! 

Vad har du för tips till unga 
killar som har svårt att vara sig 
själva? 
– Att det är jätteovärt att 

försöka passa in i en roll som 
man innerst inne vet att man 
inte är.

Text: Alma Kjellgren och 
Emma Strömselius 

 Nordenstrand
Foto: Olle Nordgren/United 

screens (stora bilden), Linnéa 
Carlsson (lilla bilden)

Hund eller katt?

Hund.

Svart eller vitt? 

Svart. 

Film eller serier? 

Serier. 

3 snabba

Thomas Sekelius är en sminkartist som har hållit 
på med Youtube i flera år. Med honom diskuterar 
vi smink, pride och att vara sig själv.  

”Jag var som ett litet  
svart får som folk gav sig på”
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”Jag var som ett litet  
svart får som folk gav sig på”

Thomas 
 Sekelius
Ålder: 22 år. 
Född: I Sverige, föräldrar från 
Transsylvanien.  
Bästa sminkartist: Beyon-
cés eller Kim Kardashians 
sminköser.
Husdjur: Har haft två 
papegojor och två hamstrar.

3 sminktips
1  Använd bara krämproduk-

ter på sommaren, så får du 
ett fint glow! 

2  Ta sminkborttagning runt 
läpparna för att jämna ut 
med sminket om du har 
foundation. 

3  Använd alltid ögonbryns-
gel, det är en av de vikti-
gaste produkterna!
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Hampus Nessvold pratar 
mycket om machokulturen i 
samhället och om mäns bete-
ende. Många är inte bekanta 
med machokulturen. Den kan 
beskrivas som hård, proble
matisk, onödig och distanse
rad, enligt Hampus. 

– Om jag hade fått ändra 
tre saker i samhället hade 
det varit att män ska ta mer 
ansvar, att de öppnar upp 
sig mer och att män borde 
läsa på om rätt och fel, säger 
Hampus. 

Hampus har skrivit boken 
Ta det som en man, som är 
en personlig djupdykning 
i mansrollen. Den handlar 
bland annat om vänskap, sex, 
våld, kärlek och kroppskom
plex. Idén att skriva boken 
kom ganska naturligt baserat 
på Hampus egen bakgrund.

– Jag tycker att budskapet 
behöver komma ut. 

År 2016 startade Hampus 
en podd tillsammans med 
William Spetz och Linda 
Ulfiehielm. Podden heter 
22 kvadrat och handlar om 
William, Linda och Hampus 
som bor tillsammans. Man får 

följa med dem i deras vardag 
på deras 22 kvadrat. Podden 
innehåller bland mycket annat 
busringningar. 

– Det var hemskt, jag tror 
att busringningarna blev extra 
roliga eftersom vi faktiskt 
gjorde det på riktigt! säger 
Hampus. 

Hampus jobbar mycket 
med skådespeleri och musik 
och har nio singlar ute. Fler 
kommer i höst. Han har även 
en pjäs baserat på samhället 
och hans liv. Den heter också 
Ta det som en man.

– Jag rekommenderar 
pjäsen för tjejer och killar i 
åldrarna 15 år och uppåt, 
berättar Hampus. 

Alla dagar ser olika ut i 
Hampus liv. Och han jobbar 
ofta med saker i perioder. 

– Min drömvardag skulle 
vara att vakna upp i ett hus 
som jag trivs bra i, träna, äta 
en lång frukost och jobba 
med en teater och leverera 
föreställningar.

Text: Lisa Westin och  
Yassmin Salih

Foto: Sotarn (stora bilden), 
 Morgan Norman (lilla bilden)

Hampus Nessvold jobbar med 
skådespeleri, musik och radio. 
Han jobbar mycket med att 
alla ska kunna vara sig själva 
– speciellt killar.  

Hampus Nessvold
Gör: Jobbar som skådespelare, 
artist och programledare. 
Bor: Stockholm. 
Ålder: 23 år. 
Favoritgodis: Marshmallows. 
Förebilder: Alexander Karim och 
Mia Skäringer Lazar.
Favoritdjur: Hund. 
Favoritmat: Sushi. 

Man 
men inte 
macho
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Man 
men inte 
macho

I filmen A music story spelar Victoria Rönnefall mot flera kända skådespelare och sångare.
Foto: Triart

Victoria Rönnefall är den 12-åriga artis-
ten från Uppsala som vann musiktäv-
lingen Supershowen 2015 och har varit 
mellanakt på Idol. Nu spelar hon huvud-
rollen i musikalfilmen A music story.  
När blev du intresserad av 
sång? 
– Jag har alltid gillat att sjunga, 
så fort jag lärde mig att prata så 
började jag sjunga. Men när jag 
blev äldre började jag inse mer 
och mer att jag vill bli artist.  

Hur lärde du känna Anders 
Bagge? 
– Jag träffade honom för första 
gången på Idol 2014. Jag hade 
bestämt mig för att gå fram och 
sjunga för honom, fast mamma 
inte tyckte att det var en bra 
idé så gick jag fram ändå. Sedan 
dess har vi setts regelbundet 
och nu är han faktiskt min 
manager. Han tar musiken på 
väldigt stort allvar och är inte 
lika flamsig som på tv. Han är 
väldigt duktig på att sjunga och 
är jättesnäll. 

Hur kommer det sig att du 
var med i Supershowen på 
Barnkanalen? 
– Jag och mamma satt i soffan 
och jag ville att det skulle hända 
någonting, så jag sa att ville 

vara med i någon sångtävling. 
Det var den första sångtävling 
jag tävlade i och det var jätte-
kul, jag trodde verkligen inte att 
jag skulle vinna så när jag fick 
reda på det blev jag jätteglad.  

Du är aktuell med filmen A 
music story.  Hur var det att 
få jobba med så stora profiler 
som Helen Sjöholm, Ace Wilder 
och Adam ”ADL” Baptiste? 
– Det var kul att få träffa alla 
skådespelare, men samtidigt 
en stor utmaning att spela 
mot folk. Alla var snälla och 
när man lär känna dem så blir 

de mer som vanliga personer. 
Vi spelade ju in filmen under 
tre års tid så man har vant sig 
med att spela in så mycket, så 
det kändes konstigt att helt 
plötsligt sluta.    

Text och foto: Astrid Callahan 
och Astrid Rimm

3 snabba
Rosa eller lila? 

Lila. 
Harry Potter eller  
Hunger games? 
Hunger games. 

Ariana Grande eller  
Billie Eilish?

Ariana Grande. 

Musikalskådisen 
Victoria

Victoria Rönnefall 
Ålder: 12 år. 
Aktuell med: Filmen A music 
story där hon spelar huvud-
rollen Moa.
Bor: Uppsala.
Husdjur: Hunden Leah.
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Patrik, 33 år  
– Jag var ute med mina 
vänner och dansade på 
disco, och så skulle jag 
göra ett snyggt move på 
dansgolvet, men mina 
byxor sprack. Så jag fick 
gå hem. 

Gunilla, 85 år 
– Jag satt på bussen 
hem, och plötsligt så 
befinner jag mig på en 
annan buss, som jag inte 
skulle åka så långt med. 
Då fick jag vänta där 
en timme innan jag var 
hemma. 

Julia Ivansson  spelar 
trummor med artis
ter som Molly Sandén 
och Ola Salo. 
Varför började du spela trum-
mor? 
– Jag tyckte att det verkade så 
kul. Min lillebrorsa hade ett 
trumset som jag spelade på 
hemma. Jag var väl ungefär 
14 år då. Men jag tog inte 
lektioner förrän i gymnasiet. 

Vilken är den största konser-
ten du har spelat på? 
– Den största lokalen är nog 
Friends arena, men konser
ten med mest folk var nog 
på Gröna lund med Molly 
Sandén. 

Vad tror du att du hade hållit 
på med om inte trummor?  
– Jag skulle jobba som perso
nalvetare!  

Vilken av dina egna låtar är du 
mest nöjd med? 
– En låt jag gjorde till Molly 
Sandéns senaste platta, som 
heter Hata mig. Jag är glad 
över att hon vågade ha med 
mig. 

Vad handlar dina låtar om? 
– Starka känslor, när det har 
känts väldigt mycket. Som 
jätteglad eller jättearg. 

Hur var din skolgång? 
– Det flöt på, jag hade inga 
superbetyg kanske, men jag 
trivdes och hade kompisar. 

Vad är det största som du 
någonsin har varit med om? 
– Min familj var i Thailand 
när det var tsunami, det var 
tufft och läskigt. Men alla 
klarade sig. 

Text: Alma Kjellgren och Emma 
Strömselius Nordenstrand

Foto: juliaivansson.com

Pinsamt!
Text och foto: Amra Sahlberg, Emma Strömselius Nor-
denstrand, Alma Kjellgren, Kajsa Hedström, Agnes Damber, 
Marta Jaric

På zoo: 

– Titta mamma! Den 

där apan ser ut som faster 

Rut! 

– Fy! Så säger man inte! 

– Men apan förstår väl 

inte vad jag säger? 

Julia Ivansson 
Ålder: 30 år. 
Ursprung: Skellefteå. 
Intressen: Skriva texter. 
Brukar sälja texter på 
Instagram-kontot  
@papperochpenna.
Husdjur: Dammråttor. 
Favoritartist: Robyn. 

3 snabba
Kort- eller lång-
byxor?
Långbyxor. 

Chips eller godis?
Godis. 

Sprite eller Fanta?
Sprite. 

Igår tappade 
jag min 
jordglob, men 
det var inte 
hela världen. 

Varför har golfaren med sig en 
extra strumpa ut på golfbanan? 
Om han skulle få hole in one. 

Trummis
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– Mamma varför heter alla 
grodor Robert? 
– Varför tror du att de he-
ter så? 
– För de ropar ju det till 
varandra hela  tiden! RRRR-
ROBERT!!! RRRRRRO-
BERT!!!  RRRRROBERT!!! 

Annika, 41 år
– Innan en fotbollsmatch 
blev jag jättekissnödig 
och fick springa ut i 
skogen. Då satte jag mig 
i ett brännässelsnår och 
brände rumpan. Sen sa 
tränaren att jag skulle bli 
snabbare på planen ... 

Sylve, 71 år 
– Vi brukade kasta 
snöboll på polisen så 
mössorna rök. Då jagade 
de oss och så blev vi 
tvungna att gömma oss. 
De skulle antagligen ha 
slagit ihjäl oss på den 
tiden. 

Karmen Babakhani, 
52 år 
– Ibland när vissa har 
köpt kläder så kommer 
de in på Apoteket för 
att prova kläderna. De 
börjar bara klä av sig 
mitt i butiken och vi får 
stoppa dem. 

Antonia Myhrman, 26 år
– När jag var och badade 
skulle jag gå på toa. När 
jag satt och kissade 
så öppnade en gubbe 
dörren. Han stängde 
den direkt, men det var 
ändå jättepinsamt! Låset 
funkade inte. 

Agnes Damber, 10 år
– När jag var två tre år 
så tittade vi på en film 
och i någon scen så 
var det en pool, och då 
klädde jag av mig naken 
och försökte hoppa in i 
tv: n. Fast jag var så liten 
så det gör inget.

– Hur vet 
man att 
en tupp är

 
korkad? 
– Han har låg

t 

kuckelIQ.Kocken som hade begått ett 
brott hamnade i rätten.

Var sover Lejonkungen? 
I Simba-sängen. 

Vet du var vårvindarna kommer ifrån? Från blås-ipporna. 
Vet du var det dåliga skämtet kommer ifrån? Från vits-ipporna. 
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The greatest showman 
The greatest showman handlar 
om en fattig man som bestäm-
mer sig för att starta en cirkus. 
Men det är inte en vanlig cirkus, 
utan den är till för folk som 
har blivit utstötta för att de är 
annorlunda. Mannen tar dem 
med storm och får dem att inte 
skämmas. Men det är inte alla 
som älskar att de som är annor-
lunda jobbar på en cirkus. 

E.T. 
Filmen handlar om en utomjor-
ding som blir kvarlämnad av 
misstag på planeten Jorden. 
När tre barn upptäcker denna 
varelse förändrades deras liv. 
Barnen försöker hjälpa varelsen 
tillbaka till sin planet, men det 
är inte helt lätt för de måste 
skydda varelsen från allmän-
heten och myndigheterna. En 
klassisk sci-fi-film från 80-talet.

Instant family 
Två vuxna köper ett stort 
familje hus men vill egentligen 
inte skaffa barn själva. Så de 
går till en adoptionssida och 
hittar tre syskon. Men det 
går inte som de tänkt sig. En 
väldigt bra film där man får 
lära sig lite mer om empati och 
kärlek. Är baserad på verkliga 
händelser. Filmen är från år 
2018.Bi
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KUL TV

Bäst i test
Tv-programmet Bäst i test 
är sprängfyllt med skoj. Dee 
tar trams på dödligt allvar! 
Man utför olika tester med 
konstiga lösningar. Det finns 
fyra deltagare plus en gäst, 
en domare och programle-
daren Babben som skriver 
och bedömer testerna. 
SVT1 och SVT Play.

Arvid Niva

Pax  
Bokserie av Åsa Larsson, Ingela Korsell och Martin Jonsson 
En urban fantasy-serie om två bröder som har 
blivit utvalda att rädda världen från en svarthäxa 
som vill ta över det hemliga magiska biblioteket 
i Mariefred. Bröderna måste också besegra de 

nordiska varelser som svarthäxan kontrollerar: 
mylingen, näcken, gasten och många fler. Kom-
mer de lyckas? För cirka 9–12 år. 

Alba Ödalen

TRE RIKTIGT BRA FILMER
Text: Arvid Niva
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Rum 213, Sal 305 och Fyr 137 är tre spännande och lättlästa 
böcker i en bokserie av Ingelin Angerborn.

Mery Shami

Spänning 
och skräck
Hypnotisören av Lars Kepler är 
en riktigt bra kombination av 
skräck och deckare. En skräm-
mande kedja av händelser bryter 
ut när en hypnotisör kopplas in för 
att lösa det brutala mordet på en 
hel familj. Finns också som film.

Amra Sahlberg

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

Barnombudet i Uppsala län
För barn och unga i Uppsala 
sedan 1988

Annons

Måste vi läsa?
Vuxna säger alltid ”Ni måste läsa”. Men det är inte alltid man vill 
läsa. Liselotte Beverlöv är barnbibliotekarie på Stadsbiblioteket 
i Uppsala.

Varför behöver vi läsa? 
– Vi behöver läsa för att man 

ska få ett 
stort 

ordförråd 
och lära 
oss språ-
ket mer 

och mer. 
För att kunna 

skriva mycket rikare behöver 
man skönlitteratur. 

Hur många ord får de som 
läser och de som inte läser? 
– De som läser har 50 000 
ord i sitt ordförråd när de går 
ut gymnasiet, medan de som 
inte läser har 15 000 ord. För 
att förstå vad som händer i 
samhället och i världen behö-
ver man kunna använda och 
förstå många ord. 

Vad är bäst, att läsa från böck-
er eller från mobilen? 
– Det är bättre att läsa från 
böcker eftersom det blir lättare 
att ha koll då. 

I vilken ålder behöver man 
börja läsa? 
– Den som är tre år kan börja 
läsa bilderböcker, och då blir 
det lättare att lära sig att läsa 
själv. 

Text: Mery Shami
Foto: Amra Sahlberg

 

Lise-
lottes 
boktips
Önske-

brunnen av Fran-

ces Hardinge 
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Claudio, 41 år
– Jag tycker välfär-
den, den går på knä 
just nu. 

Anna-Kajsa, 19 år
– Jag skulle nog 
ändå säga klimatet, 
det är det största 
hotet just nu. 

Ellen, 17 år
– Djurens rättig-
heter. Vi måste 
tänka mer på hur vi 
behandlar djur. 

Ace, 25 år 
– Frågor om ar-
betet är viktigast 
eftersom många är 
arbetslösa. 

Flourette, 22 år
– Skolan är viktig 
och det är viktigt 
att man inte har för 
mycket press. 

Rasmus, 31 år
– Miljön, för om 
den är dålig blir allt 
annat också dåligt. 

Vad tycker du är den viktigaste politiska frågan?  

Att åka ensam i en bil ger 
ungefär lika stor klimatpå
verkan per kilometer som när 
du flyger, enligt Konsument
verket. Trots det står bilen 
för nästan åttio procent av de 
sträckor invånarna i Sverige 
färdas dagligen.

Eftersom jorden inte klarar 
av att temperaturen stiger, 
har Sveriges riksdag satt upp 
ett mål: Utsläppen av koldi
oxid ska 2030 vara 70 pro
cent mindre än de var 2010. 
För att kunna nå målet krävs 
det bland annat att en del 
bilåkande ersätts med gång, 
cykling och kollektivtrafik.

Att ersätta bilåkande 
med gång verkar inte vara 
en särskilt stor utmaning för 
Uppsalaborna. Det är endast 
en tredjedel som tar bilen till 

jobbet dagligen, av dem jag 
pratar med på stan. Det ver
kar däremot vara svårare att 
minska på flygandet. Åtta av 
tio tillfrågade tar bilen eller 
flyget när de åker på semester. 

Det krävs alltså stora 
förändringar för att få ner 
koldioxid utsläppen och nå 
klimatmålet. För Uppsala 
finns det fortfarande saker att 
förbättra. Fler behöver cykla 
mer och flyga mindre. Det 
intygar även Björn Sigurds
son, klimatstrateg på Uppsala 
kommun: 

 – Ett miljövänligare alter
nativ skulle vara att upptäcka 
Uppsala och Sverige, istället 
för att flyga utrikes, säger 
han. 

I samband med att det 
blir varmare ökar stressen 

hos många. Det kan vara en 
bidragande orsak till att fler 
har tagit ställning. Det är 
ändå många som fortsätter 
med sitt flygande, och som 
ännu inte insett att de både 
förstör för sig själva och för 
sina medmänniskor. 

Sammanfattningsvis verkar 
inte Uppsalas invånare vara 
så klimatmedvetna som de 
borde vara, med tanke på 
att Uppsala blev världens 
bästa klimatstad 2018. Björn 
Sigurdsson uppmanar företag 
att tänka ”Vad kan mitt före
tag göra?” Han säger också 
att man ska stötta klimaten
gagerade politiker och prata 
med sina medmänniskor om 
klimatet eftersom det handlar 
mycket om normer. 
Text: Laura Leijonhufvud Winald

Klimat förändringarna oroar många. Men 
är verkligen Uppsalaborna så klimat-
medvetna som de sägs vara? 

fakta om 
fordon 
Flyget står för 4–5 pro-
cent av Sveriges totala 
utsläpp av koldioxid. 
Förutom kol dioxid, släp-
per flygen också ut 
kväveoxider samt vat-
tenånga.
”Semesterfärjor,” som 
fraktar människor och 
fordon, släpper ut många 
miljöfarliga ämnen. 
Eftersom både färjan 
och lasten väger mycket 
krävs det mycket bränsle 
för att driva färjan.  
Svenskars bilåkan-
de påverkar klimatet 
ungefär lika mycket som 
när invånarna i Sverige 
flyger. 
Vägtrafiken, alltså 
personbilar, bussar och 
lastbilar, påverkar klima-
tet mest. 

Inte så klimatsmart 
av  Uppsalaborna
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Vad tycker du är den viktigaste politiska frågan?  

Varför ville ni bli politiker? 
John: Jag har varit intresserad 
av politik ett tag och jag har 
och hade stora åsikter som 
barn. Det var mycket annon
sering i skolan som fick mig 
att vilja bli politiker och att 
jag vill ändra på saker. 
Andrea: Jag hade klimatångest 
och pratade mycket om sånt 
med mina föräldrar. Jag har 
gått med i olika organisatio

ner för att få fram mina bud
skap, men sedan insåg jag att 
det är politiken som genomför 
de större besluten.  

Är det en fördel eller en nack-
del att vara ung som politiker? 
John och Andrea: Fördelen är 
att man har många kontakter 
som inte är politiker. Nackde
len är att man oftast blir sedd 
som politiker även när man 

inte jobbar. 
– Och när man är ute 

försöker man att inte säga att 
man är politiker för det kan 
bli ganska dålig stämning, 
och att man blir utpekad. 
Man kan få mycket frågor 
om allt som den som pratar 
tycker är fel.

Text: Ebba Gårdenberg
Foto: Alma Kjellgren

Text: Astrid Rimm
Foto: Alma Kjell-

gren, Emma Ström-
selius Nordenstrand

Rachel, 29 år
– Invandrarfrågan, 
jag är det själv och 
vill se en förändring 
från regeringen.

Bo, 80 år
– Skolan. Alla ung-
domar ska få bra ut-
bildning och samma 
förutsättningar. 

Micke, 57 år
– Säkerheten, jag 
tycker att det är 
viktigt att alla kan 
känna sig trygga. 

Anna, 55 år
– Skolan, för det är 
viktigt att alla gör 
sitt bästa. 

Rolf, 66 år
– Klimatet, det är 
viktigt. 

Andrea Byding 
Ålder: 22 år. 
Är: Distriktsordförande för Mijö-
partiet i Uppsala. 
Favoritmat: Fil och flingor. ”Jag 
önskar att jag kunde äta det till 
frukost, lunch och middag.” 
Gillar: Hästar (”Jag är en 
gammal hästtjej”), att dansa och 
Paradise hotel.

John Manders  
Ålder: 21 år. 
Är: Politiker för Moderaterna 
och distriktsordförande för 
Moderata ungdomsförbundet i 
Uppsala. 
Favoritmat: Tacos. 
Gillar: Katter och ankor (”Jag 
gillar ankor för jag tycker de är 
ståtliga”), tv-spel.  

Andrea och John är politiker i Uppsala.
De berättar om hur det är att vara ung 
inom politiken. 

Prat med politiker

”Jag  insåg 
att det 
är politi
ken som 
genom för 
de  större 
 besluten”

Andrea Byding
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Att förbereda sig på att zombierna kommer kan ju 
verka onödigt eftersom det inte finns zombier. Men 
zombie-experten Herman Geijer menar att om du 
är förberedd på en zombieattack – då är du förbe-
redd på att överleva både strömavbrott, olyckor och 
 naturkatastrofer. Inte många kan kalla sig 

för zombiexpert, men Her-
man Geijer kan. Han håller 
i kurser om att överleva 
zombieapokalypsen och 
hans alldeles nya bok är en 
bok för barn om att bli en 
zombieöverlevnadsexpert.

När började ditt intresse 
för zombier? 
– Intresset började 
egentligen när jag 
kom på att jag skulle 
starta en kurs om att 
överleva zombieka
tastrofen. Det var 
så många som ville 
anmäla sig och då 
började jag lära mig 
mer om zombier. 

Jag tyckte att det var 
väldigt intressant. I 

början av 2011 tog intres

set verkligen fart! Men jag 
har alltid tyckt att det har 
varit ett coolt monster. 

Hur växte intresset? 
– Ju mer jag lärde mig 
desto mer intresserad 
blev jag. När man grottar 
ner sig i något blir det ju 
mer och mer intressant 
tycker jag. Men även för 
att det finns mycket mer 
information som man vill 
lära sig! 

Kan du berätta lite vad ni 
gör på överlevnadsföreläs-
ningar? 
– Jag brukar prata om 
zombiens utveckling 
och varför zombien är 
så himla populär just 
idag. Varför det finns en 
anledning till att folk är så 

intresserade av apokalyp
sen eller de stora katastro
ferna, att det är någonting 
dagens samhälle som gör 
att vi tycker att det är 
spännande. 

Vad tänkte du när du 
blev vald av lyssnarna till 
sommar värd i P1  2015? 
– Alltså jag blev ju jätte
glad och tyckte det var 
super spännande att berät
ta någonting lite ovanligt, 
för många sommarpratare 
pratar om sina liv och sånt 
där. Jag tycker inte att 
jag är särskilt spännan
de som person, men jag 
kan många saker som är 
spännande. 

Text: Arvid Niva
Foto: Jan-Åke Eriksson

Illustration: Stina Undén

Herman Geijer
Ålder: 40 år.
Född: I Uppsala. 
Yrke: Föreläsare och för-
fattare. Har kurser och 
har skrivit böcker om att 
överleva en zombieka-
tastrof.
Lyssna: Hermans radio-
program om zombier 
och katastrofer finns på 
sverigesradio.se
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Herman Geijer tipsar 
om fem saker som är 
bra för att klara sig 
genom alla sorters 
katastrofer.

1
Att man är mentalt 
förberedd, alltså att 
man har tänkt på vad 
som kan hända och vad 
man skulle göra. 

2
Lära känna dina 
grannar, eller ha flera 
vuxna nära dig. Om 
någonting händer och 
dina föräldrar inte kan 
ta sig hem, så kan det 
vara bra att ni har tänkt 
ut vilka andra vuxna du 
ska vända dig till.

3
Träna på strömavbrott. 
Testa att stänga av 
strömmen en dag för 
att kolla hur ni skulle 
klara er. 

4
Det är bra att vara 
mycket i skogen, att 
tälta eller att vara med 
i scouterna. Att lära sig 
att göra saker tillsam-
mans är väldigt bra.

5
Rör på dig så mycket 
som möjligt, helst i 
skogen. 

Text: Arvid Niva

Katastrof-
tips

Herman 
tipsar

Bli en zombieöverlevnadsexpert av 
Herman Geijer och Claes Tovetjärn.  

Bok, 9–12 år.
Zombiefeber av Kristina Ohlsson. 

Bok, 9–12 år.
Varma kroppar av Isaac Marion 

Bok och film, tonår.
Zombie på Barnkanalen. 

Tv, 8–10 år.

Zombiequiz 
Hur mycket kan du egentligen om zombier? Överlever du?
Text: Arvid Niva

Vad heter zombieloppet där 
man springer från zombier? 
A: Zombie run 
B: Run for your lives 
C: Zombie Sverige 
D: Virus 

2. Vad heter zombieexperten 
från Uppsala? 
A: Wilmer Gail 
B: Andreas Norlén 
C: Fredrik Rangfelt 
D: Herman Geijer 

3. Vad heter tv-programmet 
där barn försöker rädda 
staden Ösele från ett 

zombievirus? 
A: Zombie 
B: Zombie barn 
C: Zombie akut 
D: Zombies i Ösele 

4. Vad heter den kända zom-
bie-tv-serien som från början 
var en tidning? 
A: Zombie hunt 
B: The walking dead 
C: Zombie on the road 
D: Zombiefällan 

5. Vad heter zombiefilmen 
som är baserad på Romeo och 
Julia?
A: Zombie Romeo 
B: Human vs zombie 
C: Zombie Julia 
D: Varma kroppar 

Hur skulle du reagera om du fick 
veta att det var zombiesmitta?
Text och foto: Juno Fagerberg, Folke Vidlund, Sigge Jansson

 
Yvonne , 74 år
Jag skulle jaga dem med såp-
bubblor och folie-rustning. 

Elma och Faruk, 12 och 50 år
Jag skulle skjuta schampoo på 
dem och sen fly.   

Jimmy, 44 år
Sticka till pappa eller låsa in mig 
i källaren. 

Svar
1b, 2d, 3a, 4b, 5d
0-1 Du var ingen match för 
zombierna. 
2 Du dog efter hård kamp. 
3, 4 Du överlevde med svåra 
skador. 
5 Du överlevde! Zombierna var 
ingen match för dig.
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Jag träffade poliserna Carina, 
49 år, Jenny, 28 år, och Fred-
rik, 45 år, för att fråga vad de 
tänker om att antalet skjut-
ningar i Uppsala har ökat. 
– Mycket personal behövs, det 
är många som är oroliga och 
rädda. Det är fruktansvärt, det 
är många fler oskyldiga som 

drabbas än det var förr. 

Hur tror ni att vi kan minska 
antalet? 
– Vi jobbar mycket på det. 
Polisen ska vara synlig så att 
folk känner sig trygga. Vi måste 
också hitta vapnen innan de 
används. Det är stor belastning 

och vi har mycket att 
göra.  

Hur tror ni att detta 
påverkar barn och 
unga? 
– Det skapar rädsla och 
otrygghet. 

Har ni några tips på 
vad man kan göra 
om man känner sig 
otrygg? 
– Man kan prata med 

en polis och andra 
vuxna, man behöver inte 

gå själv någonstans. Det är 
också bra att berätta för sina 
föräldrar var man är. 

Är det inte polisens jobb att få 
folk att känna sig trygga? 
– Delvis, men alla måste jobba 
för att folk ska känna sig tryg-
ga. 

Hur ska man göra det? 
– Vi sätter upp övervaknings-
kameror, polisen ska alltid 
vara närvarande och finnas 
tillgängliga. 

Text: Alba Ödalen
Foto: Emmoth (stora bilden), 
Felicia Olsmats, Juno Fager-

berg, Sigge Jansson

Skjutningar och trygghet 
Antalet skjutningar i Uppsala har ökat 2019. Det gör 
att många känner sig otrygga och rädda när de ska 
gå ut. Men hur kan vi stoppa det? Hur ska man göra 
för att känna sig trygg? 

1: Vad tycker du om att antalet skjutningar i 
Uppsala har ökat? 
2: Har du några tips på vad man kan göra om 
man känner sig otrygg? 
Winta, 25 år
1: Det är väldigt synd och 
tråkigt. Vi måste försöka hitta 
orsaken och bearbeta det. 
2: Ha en telefon nära, prata med 
någon om dina känslor. Sök 
stöd hos vänner och familj, kom 
ihåg att du inte är den enda 
som känner dig otrygg. 

Johanna, 43 år
1: Det är obehagligt, jag blir oro-
lig för att något ska hända min 
familj. Det behövs förstärkta 
polisinsatser, att poliser går ut i 
skolor och pratar med unga. 
2: Man kan prata med folk om 
hur man känner. 

Moa, 12 år
1: Det är fruktansvärt och dåligt 
att alla drabbas. Det skulle vara 
lättare att minska skjutningarna 
om man fick vittna anonymt.  
2: Man kan be lärarna bjuda in 
en polis. Man kan läsa nyheter-
na, då blir man mer insatt, och 
prata med en vuxen. 
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Tjäna 
pengar!
Andra Farhad är expert på att 
tjäna pengar. Hennes familj 
hade inte mycket pengar när 
hon var barn, men hon sparade 
nästan hela sin veckopeng. 
Som 15-åring köpte hon sina 
första aktier och när hon var 21 
blev hon miljonär.

– Jag insåg att pengar var bra 
för att underlätta i livet och tog 
tidigt tag i att jobba och spara 
pengar för att investera.           

Varför 
började 
du köpa 
aktier? 
 – Jag tyck-
te att det 
var roligt 
att sätta 
upp ett mål 
och arbeta 
för att det 
skulle gå 
snabbt. Att 
köpa en ak-
tie innebär 

att du köper en del av ett bolag 
och tjänar pengar beroende hur 
bra det går för bolaget. 
Hur gjorde du?
– Det var en slump, jag googla-
de ”Hur blir jag rik.” Efter det 
läste jag på om aktier och när 
jag trodde att jag hade tillräck-
ligt med kunskap gjorde jag min 
första investering. Det var när 
jag var 15 år. Jag hade sparat 
mina pengar från julafton och 
födelsedag långt innan det.          
Blir man verkligen lycklig av 
att vara rik?  
– Jag är inte säker på att 
lycka och 
rikedom är 
samma sak, 
men jag vet 
att pengar 
underlättar 
många sa-
ker i livet.  

Text: Olle 
Jirhede

Foto: Da-
niel Roos

Andra 
Farhad
Ålder: 26 år.
Bor: Stockholm.
Instagram:  
@borshajen.

Matcentralen startade för 
två år sedan och förra året 
så skickade den ut 11 000 
matkassar. Maten kommer från 
butiker som har mat med kort 
bäst före datum eller varor 
som inte går att sälja för att 
förpackningen har gått sönder. 
2018 räddade Stadsmissionens 
matcentral hela 81 ton mat från 
att slängas. Eftersom det kostar 
för butikerna att slänga maten 
så skänker de hellre maten till 
Matcentralen. 

Lena som jobbar på Matcen-
tralen har själv varit i behov av 
ekonomisk hjälp:

– För mig är det här en 
chans att få ge tillbaka det jag 
fått. 

Varje vecka kör Matcen-
tralen ut matkassar till 430 
hushåll som tillsammans har 
ungefär 350 barn. Den som har 
högst 9290 kr i månadslön kan 
ansöka om att få matkassen. 
Sedan matcentralen startades 
har behovet för att ta emot mat-

kassen bara ökat. I år så hoppas 
matcentralen på att dela ut 
dubbelt så mycket mat som 
2018 till ekonomiskt utsatta. 

Jasmine som är 24 år 
berättar att hon försöker tänka 
ekonomiskt och miljösmart 
även privat.
– Jag har blivit bättre med åren. 
Man måste lära sig hela tiden. 

Har du något tips på hur man 
kan hjälpa de ekonomiskt 
utsatta? 

– Att säga ”Hej” till folk och att 
vara trevlig, för att det kan be-
tyda mycket, speciellt om man 
är väldigt ensam. 

– Man kan också skänka 
pengar till olika organisationer 
som hjälper ekonomiskt utsatta 
eller köpa kläder på någon av 
de second hand-butiker som 
hjälper ekonomiskt utsatta. 

Text: Felicia Olsmats
Foto: Marta Jaric

Faktatext: Ellie Andersson

Ekonomisk utsatthet och fattigdom
• EU:s definition av ”relativ 
fattigdom” är att man tjänar 
mindre än 60 procent av 
landets median inkomst. Det 
gör att 250 000 barn i Sverige 
lever i relativ fattigdom, enligt 
en undersökning som Rädda 
barnen gjort.
• Barn som är ekonomiskt 
utsatta riskerar att få sämre ut-
bildning och har därför svårare 

att få bra arbeten som vuxna. 
• En del av de som lever i eko-
nomisk utsatthet i Sverige blir 
hiturade från andra länder med 
löften om bra arbeten. I själva 
verket får de dåligt betalt eller 
riskerar att hamna i kriminalitet 
eller prostitution.
• I världen är många drabbade 
av extrem fattigdom. Över 
hälften av dem är barn.

Andras 
spartips
1 Sätt upp ett 
sparmål. 
2 Vänta inte. 
3 Gör det tyd-
ligt och roligt. 
4 Tävla med 
en vän om vem 
som kan spara 
mest pengar!

Hjälper utsatta
Uppsala Stadsmission jobbar myck-
et med familjer som har det ekono-
miskt svårt. På Matcentralen delar 
de ut matkassar till familjer som har 
ingen eller väldigt låg inkomst.

Lena och Jasmine jobbar på 
Matcentralen.
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Ord görs av 10–15åringar i Uppsala.

Veta mer?
Håll utkik på tidningenord.se eller  
leta efter #tidningenord på Instagram.

Ord ges ut av BOiU, Barnombudet i Uppsala län, som en del av vårt arbete för att stärka barns och ungas röster. 

gillaboiu boiu@boiu.se boiu.se018 69 44 99


