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Lapplands Gymnasium Hjalmar 
Lundbohmsskolan har som mål 
att erbjuda unika, attraktiva 

utbildningar av högsta kvalitet. Vår 
ambition är att alla våra elever under 
sin gymnasietid ska utvecklas maximalt 
utifrån sina egna förutsättningar och 
nå och även överträffa sina egna mål. 
Vi verkar för en öppen och kreativ 
atmosfär, bra gemenskap och ett 
målinriktat studieklimat för våra 
elever. Lapplands Gymnasium Hjalmar 
Lundbohmsskolan ska vara en skola som 
vi alla ska vara stolta över och som våra 
elever efter sin studietid ska minnas med 
glädje!
 
Vi har ambitionen att ligga i framkant vad gäller 
pedagogik, lärmiljö och tekniska hjälpmedel. Vi arbetar 
med datorer i ett 1-1 koncept sedan flera år tillbaka vilket 
innebär att alla våra elever under sin studietid har tillgång 
till en egen bärbar dator. Även vi i personalen har en 
egen bärbar dator. Detta ger oss möjlighet att införa nya 
pedagogiska modeller och metoder som ger eleverna ännu 
bättre förutsättningar att skaffa sig kunskap. Under de 
senaste åren har skolan således rustats upp med en modern 
IT-utrustning där det i varje klassrum nu finns projektorer 
och/eller interaktiva skrivtavlor. Detta innebär en fantastisk 
möjlighet att lyfta in hela världen i våra klassrum och göra 
våra ungdomar och oss själva till världsmedborgare i denna 
alltmer digitaliserade tidsålder.
 
Lärandet begränsas således inte till 
klassrummet utan sker i nära samarbete och i dialog med 
det kringliggande samhället och i mötet med hela världen. 
Det entreprenöriella förhållningssättet  genomsyrar det 
vi gör tillsammans i skolan. Tillsammans är för oss ett 

nyckelord. Det är viktigt för oss att ta fram och utveckla 
elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och 
självförtroende och hjälpa eleverna att hitta sin inre 
motivation och sin inre drivkraft.
 
Skolutveckling är viktigt för oss och  det är 
en ständigt pågående process som syftar till att varje 
elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 
förutsättningar i förhållande till de nationella målen. 
Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan strävar 
efter att vara en mötesplats där alla ungdomar får möjlighet 
att komma till sin rätt och komma till tals. Våra elever ska 
känna att de får vara sig själva, att de trivs, att de är trygga 
och att de känner glädje och stolthet över sin förmåga att 
lära sig nya saker.
 
Ha en fin stund med denna skoltidning!

Marianne Stöckel
Rektor

Våra elever 
ska känna 
glädje och 
stolthet över 
sin förmåga 
att lära sig nya 
saker
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VÄLKOMMEN TILL 
FRISÖRERNA

På frisörprogrammet på Hjampis får man lära sig allt man gör på en riktig sa-
long, bland annat boka in kunder, försäljning och göra alla slags behandlingar 
som att plocka ögonbryn, klippa hår, färgning och hårbottenmassage. Affärer-

na går bra och det är mycket kunder som vill klippa sig hos eleverna. 
 
Vi har intervjuat Sissel, lärare på frisörprogrammet, som berättar att eleverna får 
lära sig fyra grundklippningar innan de får börja jobba med kunder. Det viktigaste 
att tänka på när man väljer frisörprogrammet är att du är framåt, kreativ och att 
alltid försöka vara trevlig oavsett vad. Sissel fortsätter berättar att det finns många 
arbetskador inom arbetet som tex eksem, försämrad hörsel, skador i nacken och 
rygg. Det finns inte mycket att göra åt arbetsskadorna förutom att skydda sig mot 

eksem med handskar när de håller på med kemika-
lier. Trots detta är det många tjejer som söker sig till 
programmet. Men inte så många killar. Hon upp-
manar därför killar att söka till programmet. De har 
sex stycken platser och har praktik i minst 15 veckor 
av utbildningen. Man kan även få en grundläggande 
behörighet för högskola om man väljer sv2, sv3, och 
eng 6 inom det individuella valet. 
 
Jag fortsätter fråga Sissel om deras klippningar och 
service. Vid till exempel ett katastroffall säger hon att 
de försöker lösa det så gott det går, även om det kan 
vara svårt. Är det omöjligt måste de säga ifrån. De tar 
aldrig på sig något som de inte klarar av.            

Prislista
Klippning 200kr

Färg och permanent 
Kort hår 400kr med klipp 600kr
Mellan långt hår 500kr med klipp 
700kr
Långt hår 600kr med 800kr

Slingor/Flerfärg
Kort hår 700 kr(ink klipp)
Mellan långt hår 800kr(ink klipp)
Långt hår 900 kr (ink klipp)

Hårförlängning 1500 kr (plus hår) 
Extension 50 kr
Frans och bryn färg 200 kr (med 
plock)

Styling 300 kr/h

Hårbottens massage med sa-
longsinpackning 200 kr

Öppettider och tidsbokning 
Tisdagar - Torsdagar 09.00-15.00
Telefonnummer 0705884810
Övrigt: finns även produkter att 
köpa i salongen

Emelie Blind, 16 år

Vad är roligast inom programmet? 
– Att få jobba med praktiska saker, som att färga. 
Och att vi inte behöver läsa i böcker så mycket. 
Vad är svårast inom programmet? 
– Att klippa rätt. Det är så mycket former och sånt 
vi måste kunna, det kan bli svårt att lära sig allt 
ibland. 
Hur var första klippningen? 
– Den var ganska lätt och kul, inte nervöst alls. Det 
var skönt att få lära sig och börja arbeta på riktigt.
Vilka mer ämnen läser ni? 
– Svenska, engelska, naturkunskap, matte och 
idrott.
Varför valde du att gå frisör? 
– För att det var mitt enda val, jag skulle gått 
samhälls men ångrade mig så jag valde bara något. 
Vad har du för framtidsplaner? 
– Jag kommer inte jobba som frisör eftersom det är 
svårt att få jobb och man får inte så bra betalt. 
Är frisör det bästa programmet att gå? 
– Det är ju ett enkelt program att gå, men eftersom 
det är så svårt att få jobb så tycker inte jag att det är 
det bästa programmet.
Varför tror du att de flesta som väljer 
programmet är tjejer?
– Det vet jag inte. 

Saga Lantto, 16 år

Vad är roligast inom programmet?
– Att hålla på mer hår och att lära sig alla tekniker men att få 
färga tycker jag är det absolut roligaste. 
Vad är svårast inom programmet? 
– Jag måste nog säga att färga även är det svåraste. Man ska 
hålla koll på alla kartor och alla färgkunskaper. 
Hur var första klippningen?
– Väldigt nervöst, men efter det har det flutit på ganska bra. 
Det vanligaste felet är att man är att man frågar exakt hur 
dom vill ha.  
Vilka mer ämnen läser ni?
– Mer än frisör så läser vi matte, engelska, svenska, 
naturkunskap och idrott. 
Varför valde du att gå frisör?
– Jag har velat bli frisör ända sen jag var liten men under 
årens gång har jag ändrat mig och velat bli polis och massa 
annat istället. Men jag valde frisör för jag hade ingen aning 
om vad jag annars skulle gå. 
Vad har du för framtidsplaner?
– Att jobba som frisör och stylist. Det är dock svårt att få 
praktik så jag vet inte hur det är att få jobb inom det.
Är frisör det bästa programmet att gå?
– Ja, vi blir som en familj eftersom vi är så få. Vi har alltid 
roligt tillsammans på våra lektioner. 
Varför tror du att de flesta som väljer programmet är 
tjejer? – Det ses som vädligt tjejigt att hålla på med hår, fast 
det inte är det. 

Text: Alicia Nyström  Foto: Ida Lundh
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Så påverkade 
barnprogrammen 

ditt gymnasieval

Bilder från SVT, TV4, Nickelodeon, 
Disney Channel och Dreamworks 

Säkert fick du hjälp av studievägledaren när 
du valde till gymnasiet. Men visste du att 
barnprogrammen på svensk TV är utformade 
för att underlätta för ungdomar att välja rätt 
gymnasieprogram? 
Nej, vi skojar. Men visst liknar barnprogrammen 
väldigt mycket det vi kan välja mellan på 
gymnasiet?
Vi gissar att ditt gymnasieval faktiskt avgjordes 
redan när du satt i TV-soffan efter en lång dag på 
dagis.

Fordons – Brum
Brums gula lackering och febrila 
motorljud gjorde dig galen. Det 
började klia i mekfingrarna och 
sedan den stunden har du varit 
redo med skiftnyckeln i högsta 
hugg.

Ekonomi - Duck Tales
Som barn var din största förebild 

Joakim Von Anka. Lika envis 
som han är så tar du prutningen i 
fiket till en helt ny nivå, att spara 

pengar är ständigt prio ett.
Bygg - Byggare Bob
Med hammare och spik i högsta 
hugg var det redan spikat och 
klart vilket program du skulle gå 
efter ett avsnitt av Byggare Bob. 
Du kanske inte får en talande 
cementblandare men den på 
praktiken får duga.

Barn och fritid - Rugrats
Målet i livet är att få äga ett helt 
eget dagis. Trots att du är ärrad 
av dessa barn så valde du denna 
linje med hopp om att kunna lära 
alla barn vett och etikett. 

Industri – Skrot-Nisse
Skrot-Nisses blåa overall med 

oljefäckar lockade redan när du 
var liten. Att få sitta och dricka 

kaffe i rasthallen kanske du inte 
visste hörde till men det är ändå 

ett plus i kanten.

Restaurang och livsmedel 
– Rätt i rutan
Ända sedan du var liten har 
passionen att laga mat varit stor. 
Att skolmaten inte levde upp till 
dina förväntningar gjorde att du 
mer och mer ville ha Johannas 
fina kök och helst också hennes 
talande matmixer Mixer till hjälp.

El och energi – Inspector 
Gadget
Den typiska elaren har alltid 
verktygslådan nära till hands. 
Som Inspector Gadget så 
syns de inte så ofta men man 
vet om att de finns gömda 
någonstans på skolan.

Natur - Myror i brallan
Myror i brallan? 
Nej, snarare myror i  
springtightsen. Vid första 
chans väljer du att vara ute 
i skogen och göra saker 
som ingen annan förstår 
sig på.

Turism - Pingu
Precis som Pingu vistas de en 

stor del av tiden ute i kylan, 
de gör sig förstådda med ett 

nasalt pipande som hörs från 
första våningen.

Teknik – Wallace och Gromit
Ett hus fullt av egna uppfiningar låter 

ju inte helt fel. Precis som Wallace 
och Gromit föredrar teknikarna att 

tillverka något från grunden, allt från 
en toalett till en rymdraket. 

Samhälls - 
Powerpuffpinglorna
Grupper om tre är inte något 
nytt för samhälls. Därför är 
powerpuffpinglorna det ultimata 
då de domineras av nyfikna tjejer 
som alltid är på språng. 

Vård och omsorg – 
Evas funkarprogram

Precis som plåster Eva 
så sprang du redan som 

liten omkring med en 
doktorsväska så var du 

redo att plåstra och blåsa 
på minsta lilla skråma. 

Estet - Teletubbies
Skolans egna färgpalett vars 
verk ständigt syns och hörs. 
Precis som Teletubbies så hop-
par du gärna runt och dansar 
och sjunger när tillfälle ges. 
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Frisör – Totally Spies
Inspirerad av Totally Spies så 
gillar du att hålla dig osynlig för 
det mesta. Men när du dyker upp 
slår du världen med häpnad! Inte 
minst tack vare att du är grymt 
snygg i håret.

Text: Ida Lundh, Alicia Nyström, 
Carro Olofsson och My Tiensuu



”Det är trevligt när eleverna 
säger tack för maten”

En vanlig arbetsdag börjar klockan 06.00 då de börjar 
laga mat i köket. Köket på Hjalmar Lundbohms-
skolan lagar och distribuerar mat till alla skolor i 

staden, med undantag för Raketskolan och Rymdgymna-
siet. Ungefär 2 000 portioner mat per dag för alla skolor 
och ungefär 500 på Hjampis. Allt lagas i köket på skolan, 
förutom pannkakorna och köttbullarna som beställs från ett 
företag. Dagen fortsätter med att göra i ordning sallad och 
mat innan matsalen öppnar 10.30. Efteråt sker städning och 
sedan får de gå hem. 

Att laga mat hemma är annorlunda från att laga mat på 
skolan. Inte bara på grund av den stora mängden mat som 

måste lagas till alla skolelever och personal, utan också för 
att de jobbar med det.

- På lördagar är det roligt, men inte på fredagar, säger 
Anita. 

Texmex populärast
På skolan erbjuder matsalen flera olika maträtter varje vecka, 
men vem bestämmer vilka rätter som ska serveras?

- Marianne Mågård, vår kostchef, kökschefen Carina 
Bergström och kokerskorna från alla skolor och byar be-
stämmer, berättar Anita. 

De rätter som är mest populärast på skolan är texmex, 
pannkaka och pasta med ost och skinksås. 

Minst populära är fiskgratäng och broccoligratäng, tycker 
Helena medan Anita tycker att alla fiskrätter är minst popu-
lära.

Skolmatspersonalen försöker använda mer och mer ekolo-
giska produkter och idag används nästan endast produkter 
som är ekologiska. Bland annat är mejeriprodukter, fisk, 
bröd, spagetti, och socker ekologiska. Men de försöker ändå 
förbättra och förändra så de blir mer och mer ekologiskt. 

Maten på skolan uppskattas inte bara av elever och lärare. 
Personalen får ofta beröm av gäster som äter på skolan och 
ibland kan gamla elever tjuväta i matsalen. Elever brukar 
klaga på maten när de går på skolan men saknar den när de 
gått ut, enligt Helena.

- Det är ju god mat. Bra salladsbord och allting, så dom 
har det ju jättebra på skolan, säger Caroline.  

Slänger eleverna mer mat sedan ni började skriva upp 
hur mycket som slängs?
Nej, instämmer alla. När det är god mat slängs det mycket 

mer än när det är mat som eleverna inte tycker så mycket 
om. 

- De tar mer på tallrikarna och orkar inte äta upp så det 
slängs mycket mer, berättar Anita. 

När det gäller elever bekänner alla tre att eleverna faktiskt 
påverkar deras humör. 

- Jo, det gör dem. Absolut. Om det är så att man grisar 
och lämnar efter sig blir man ju sur. Om man slänger disken 
i diskrummet, de slänger bort tallrikar och slänger servetter 
där vi har matrester. De vet ju hur dom ska sätta och då 
tycker vi det är onödigt att behöva tjata, berättar Helena.

Ettor får instruktion
- De är ju så pass gamla också. Nu gör vi så att när dom 
börjar ettan får de komma hit och då berättar vi hur det går 
till och hur dom gör. På denna skola städas det ju inte heller 
förrän städerskorna kommer efter stängning, inflikar Anita.

För att göra skolmatspersonalen på bra humör krävs inte 
mycket. Enligt Helena blir de glada när eleverna är trevliga 
och säger tack för maten. 
- Eller bara är allmänt glada och trevliga, avslutar Helena. 

Helena Hen-
riksson serve-

rar mat. Varje 
arbetsdag i 

skolköket bör-
jar 06.00. 

Från vänster: Caroline Eliasson, Helena Henriksson och Anita Tannerdal.

De lagar och serverar mat åt oss elever varenda skoldag i tre år, men är okända för den större skaran av 
elever. Vilka är de egentligen i vår skolmatsalspersonal och vad tycker dem om elever som inte plockar 
undan efter sig? Hjampis träffar Helena, Anita och Caroline en förmiddag och får en exklusiv intervju.

”De brukar klaga 
på maten när de 

går på skolan, men 
saknar den när de 

gått ut.’’

Text och foto: Paulina Hägg

1312



Överlevde 
tack vare 
kärleken

Utan värmen och kärleken från föräldrarna och syskonen under uppväxten hade han 
inte kunnat överleva som fånge i koncentrationslägret Auschwitz.

Det säger Emerich Roth som ännu vid 91 års ålder fortsätter att berätta om sina 
upplevelser från nazisternas försök att utrota hans folk, judarna.

På nästa sida kan du läsa en intervju vi gjorde med honom när han besökte Hjampis.
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Att gå sista året 
på gymnasiet är 
ingen lek. Med flera 
inlämningsuppgifter 
och prov går hjärnan 
på konstant högvarv. 
Dessutom blir man frågad 
tusentals gånger om sina 
framtidsplaner eller om 
man har några. Våra svar 
blir ofta att vi vill resa och 
upptäcka nya platser än 
en ny bäck vid Vassijaure, 
jobba, eller plugga vidare. 
Vi 90-talister är trots allt 
drömmare och lyckojägare, 
så våra framtidsval är inga 
överraskningar. 

Om du frågar mig är mitt val självklart. Att plugga 
vidare är en tanke som jag haft i mitt huvud ända sedan jag 
började skolan. Mitt mål är att bli någon. Att få göra ett 
namn för mig själv är något som jag strävat efter ända sedan 
jag var liten. De tre svenska V:na (volvo, villa, vovve) lockar 
inte mig alls. Jag skulle bara vara uttråkad. 

Visst har det varit människor som skakat på huvudet 
och sagt att jag ska ta det lite lugnare med framtidsplanerna 
och ha Kiruna som ett alternativ i åtanke, men jag vet vad 
jag vill. Att vara så pass ambitiös och målmedveten i en liten 
stad som denna har aldrig varit enkelt eller det optimala för 
en ung kirunabo, men jag har alltid haft målet framför mig 
och sett varje hinder som något positivt – något jag måste 
klara av för att nå mitt mål. 

Jag blir orolig när jag tänker på dagens ungdomar. Det 
verkar som vi drömmer och skapar våra drömliv i vår 
fantasi, men när det väl gäller backar de ur och nöjer sig 

med att låta deras drömmar 
vara, precis, drömmar.  Vad 
händer med all ambition? 

Om att bli känd 
reporter på en kvällstidning 
är ditt mål eller om du 
känner att statsminister är 
ditt kall - ge aldrig upp! 
Någon måste bli känd 
reporter som avslöjar 
stora scoop och någon 
måste bli Sveriges nästa 
statsminister, så varför inte 
du? Vad är det som drar dig 
tillbaka från att verkligen 
följa dina drömmar? 

Tryggheten, kanske? Kiruna är vår hemstad där vi har våra 
familjer, vänner och andra nära människor, vilket betyder 
att det är trygghet för oss. Med jobb på stora bolaget 
där monsterlöner lockar kan vi köpa oss våra materiella 
drömmar såsom skotrar, hus, resor över julen till Thailand, 
och så vidare. Osäkerheten med att flytta till en ny stad 
och utan en större summa pengar får oss att undra om våra 
drömmar är så värda att följa 
som det sägs. 

Jag vet att jag kommer bli 
något om jag verkligen aldrig ger 
upp. Det finns tre ord som jag 
vill förmedla till alla som läser 
detta och har en dröm framför 
sig – ge aldrig upp. Att följa sina 
drömmar kommer aldrig vara 
enkelt, men jag lovar dig att det 
kommer vara värt det.  

Följ dina drömmar!

Paulina Hägg

Någon måste till 
exempel bli statsminister. 
För Fredrik Reinfeldt 
började det förmodligen 
med en dröm om att bli 
just det. Åren 2006-
2014 hade han jobbet. 
Foto: Peter Knutson



Hur mycket tar historieböckerna egentligen upp om förintelsen och andra 
världskriget? 
Den 25 mars fick vi chansen att intervjua Emerich Roth, 91 år, en av få överlevare 
från Förintelsen. Han berättade om sina upplevelser och hatet idag. 

Intervju: Carro Olofsson och My Tiensuu    Foto: Ida Lundh
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Aulan är full av människor och 
det småpratas överallt. Vår 
rektor kliver upp på scenen 

och det blir knäpptyst. Hon berättar 
att vi ska se en film men att Emerich 
Roth själv inte kommer vara där under 
filmens gång då det är mycket jobbigt 
för honom att se allt och redan då 
känner man en liten tyngd i bröstet av 
vad som kommer att visas. 

Ljuset släcks ner och filmen börjar 
rulla. Det är Emerich själv som berät-
tar och det är mycket starka bilder som 
visas. Kroppar som bara är skinn och 
ben. Han berättar hur det kändes att 
förlora sina föräldrar, att se sin pappa 
plågas av smärta och känslan av att 
aldrig veta vad som skulle ske. 

Det vi ger får vi tillbaka
Emerich avslutar sin föreläsning med 
att visa en bild på en några månaders 
baby, han ber oss att bara titta på 
bilden och inte läsa texten. Den övre 
bilden ser helt vanlig ut, en dreglande 
baby med stora oskyldiga ögon. Bilden 
som är under har samma baby fått 
en ritad klassisk Hitlerfrisyr och den 
typiska mustachen. Därefter läser han 
vad som står på bilden; 

”Det vi ger barnen får vi igen när de tar 
över. Ger vi dem kärlek så får vi kärlek 
tillbaka.”

Han berättar att kärleken han bar 
med sig från uppväxten med föräldrar-
na och hans fyra systrar starkt bidrog 
till att han överlevde koncentrations-
lägret.

– Kärlek är bästa räddningen om vi 
ska undvika att historien upprepar sig.  

Emerich Roth tackar oss för att vi 
lyssnat och hela publiken i aulan app-
låderar innerligt och länge.

Efteråt går vi upp på scenen och 
sätter oss bredvid honom och börjar 
vår intervju.

Hur känns det att åka runt och 
berätta om dina upplevelser om och 
om igen?

– Ja, det känns precis som en lärare 
som undervisar i något ämne om och 
om igen, berättar Roth och fortsätter.

– Det känns speciellt bra för jag ger 
sådana kunskaper som man inte kan 
få genom historieböcker och det känns 
också bra för att efter 23 års föreläs-
ningar och i cirka 1800 skolor möter 
jag så fantastisk fina och positiva ung-
domar som ger mig styrka och genom 

att hjälpa 
andra så 
kan man 
bli så här 
gammal 
som jag 
och kanske 
lite till, säger Emerich Roth och skrat-
tar lite lätt. 

Hur orkade man kämpa sig igenom 
dagarna på koncentrationslägret?

– Hur orkade man? Ja, om jag får 
fem timmar så ska jag berätta för dig, 
säger Roth skrattar och fortsätter sedan 
att försöka förklara:

– Jag förstår att man är förvånad 
men om man hamnar i en extremt svår 
situation, vilket jag hoppas att ni aldrig 
kommer att göra, då får man reda på 
hur mycket styrka man är kapabel, till 
och med dolda krafter. Instinkten att 
överleva är kolossalt stark för alla le-
vande, säger Emerich Roth och nickar.

Vad är ditt starkaste minne? Om du 
tänker tillbaka?

– För min del var det min pappa, 
som inte mådde bra tyvärr. Han hade 
en fot som var skadad från första 

världskriget och varje gång när vi var 
ute i stenbrottet och jobbade var vi 
bevakade så då vågade han inte gråta. 
Efter arbetet, var han helt förtvivlad så 
jag fick trösta honom hela tiden och 
hjälpa honom, det var det jobbigaste 
minnet. Ett annat minne, som jag 
berättar om i min bok, var när de två 
pojkarna hängdes framför mig som 
jag även berättar om i filmen ni fick se 
innan, det var fruktansvärt att uppleva.

Hur kändes de när du insåg vad som 
hände, hur var det att leva?

– Hur det kändes? Ja, det finns 
faktiskt känslor som saknar ord. Det 
går inte att uttrycka alla känslor med 
ord. Och det är sådana känslor som jag 
kände.

Försvann någonsin rädslan för 

döden när du var i koncentrations-
lägret?

– Nej, den fanns där hela tiden. Från 
det ögonblicket du blev väckt tills när 
du somnade, så var du rädd. 

Har du någon besökt koncentra-
tionslägrerna som du har varit på?

– Jag har varit tillbaka till Auschwitz 
tre gånger med skolelever.

Hur kände du då?
– Det var jobbigt och jag skulle inte 

klara av en fjärde gång just för att det 
var så jobbigt. 

Vår nästa fråga handlar om nutid. 
Hur ska vi bemöta främlingsfientlig-
heten i Sverige i dag tycker du?

– Ni kan göra det i skolorna eller 
eventuellt om ni har en granne som 

har en son eller dotter som har fientli-
ga inställningar. 

Emerich Roth säger att mediernas 
ständiga betoning av problem och 
negativa händelser föder känslor av 
missnöje med samhället och exempel-
vis invandringen.

– Jag har besökt 1800 skolor och 
varenda en bedriver fina projekt. Jag 
fick nyligen ett brev från en 17-årig 
flicka som skriver “När ska vi som 
sköter oss, som inte super, som inte 
knarkar... när ska vi få våra 15 minuter 
i rampljuset?” Hon är representativ för 
många. Vi borde kräva av media, att de 
skriver om alla som sköter sig och som 
det går bra för. 

Vad tycker du att vi unga kan hjälpa 
till med?

”Lägret var som en 
egen värld, där det 
varken fanns lagar, 
moral eller etik”

”Jag har varit tillbaka till Auschwitz tre gånger. Jag skulle inte klara av en fjärde gång.”, berättar Emerich Roth.

Fortsättning på nästa sida.
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När min pappa fyllde år fick 
han välja en plats som vi skulle åka till. 
Min syster och min mamma förslog 
att vi kunde åka på en solsemester, 
men pappa ville åka till Auschwitz-
Birkenau. Han fick som han ville, 
envis som han är. 

När vi väl kom dit var det som jag 
hade väntat mig: betongbyggnader, stelt och kalt. Vad 
jag inte alls hade förberett mig på var den känslomässiga 
delen, att se så många med gråten i halsen och gråtande i 
varandras famnar.

Det första vi fick se var rum fulla av kvarlevor. 
Det var bland annat fångarnas resväskor, alla med namn 

och datum. Ett annat rum var fyllt 
från golv till tak med burkar med 
Zyklon B, gasen som de använde 
i gaskamrarna. I nästa rum fanns 
det skor, glasögon, barnleksaker 
och sist men inte minst hår – från 
människor.

En sak vi såg alldeles i slutet 
är nog den som jag tänkt mest på efteråt. I en av 
byggnaderna fick vi gå runt i gaskammaren. Där stod flera 
av besökarna och tittade på väggen. Jag fattade först inte 
varför de stod där. Men när jag gick fram och tittade, såg 
jag djupa klösmärken på väggarna. Den ynka lilla detaljen 
var nog det värsta av allt.

Ida Lundh

– Ni kan hjälpa till med 
att inte vara passiva. I alla 
skolor finns det ungdomar 
som inte mår så bra. En 
del beter sig lite dumt, så 
då har man svårt att tycka 
om dem. Jag hoppas att ni 
förstår att det inte medve-
tet. Det finns ingen normal 
människa som av egen fri 
vilja beter sig så. De skickar 
ut signaler, och de gäller att 
avläsa signalerna på rätt sätt.

Vad sysselsätter du dig 
med på fritiden när du 
inte åker runt och berät-
tar?

– Då sitter jag och spelar 
piano eller om det är 
sommar så simmar jag. Jag 
promenerar också, men inte 
tillräckligt mycket enligt 
min kära hustru, som säger 
att jag ska promenera varje dag, säger 
Emerich Roth och skrattar:

– Som du ser mår jag rätt så bra, 
säger Emerich Roth och ler stort.

Du nämner också att du hade kom-
ponerat musik till filmen?

– Ja, det var mina improvisationer! 
Men sedan har jag också gjort en hel 
del annat som är inspelat men lite 
grann har jag fått komponera.

Är det någon fråga som du tycker 
borde komma fram mer i samhället?

– Det är många frågor, jag vet inte 
hur jag ska prioritera någon speciell. 
Men bland annat är jag bekymrad över 
mycket som visas på TV. Det är filmer 
och program där personerna inte är 
bra förebilder. Man får rapporter från 
media om att abort bland minderår-
iga har ökat, men man får aldrig veta 
varför. Kan det vara för att 10-åringar 
sitter  och ser dessa program och tror 
att det är verkligheten. Sedan börjar de 
röka eller ha sex alldeles för tidigt.

Emerich Roth frågar sedan oss hur 
vi har det i skolan, om vi har några 
som ber om hjälp, vi säger att vi inte 

har det och att vi inte har så mycket 
mobbning på skolan. Han frågar sedan 
vidare om vi har några dispyter mellan 
elever med olika etnicitet och än en 
gång säger vi att vi inte har mycket av 
sådant på vår skola. Han ser då mycket 
nöjd ut över det och säger att vi verkli-
gen ska vara lyckliga över det.

Vi tackar honom för intervjun och 
för en mycket bra föreläsning och ger 
honom en kram. 

Alla är väldigt berörda över det han 
berättat och visat. Man får sig verk-
ligen en tankeställare: varför berättar 
inte historieböckerna mer om detta?

Klösmärkena på väggen var den värsta detaljen

”Ni ska vara lyckliga över att ni inte har stora problem med mobbning och konflikter på er skola”, 
säger Emerich Roth till intrevjuarna Carro Olofsson och My Tiensuu.

I Augusti 2014 startades en lokal RFSL-avdelning 
upp Kiruna. En av initiativtagarna och ordförande i 
styrelsen, Jerry Ahlqvist, berättar att de redan märkt av 

förbättringar. 
Som ett startskott för bildandet av föreningen valde 

de att anordna en parad som sammanföll med att 
Sverigedemokraterna höll tal på kupoltorget. Sedan dess 
har bemötandet nästan enbart varit positivt och resten ville 
Ahlqvist inte gå in på.

Motverka machokulturen
– Vi var 5 stycken som satt och diskuterade situationen 
i Kiruna och bestämde oss för att ta tag i saken, berättar 
Ahlqvist. Därefter kontaktade dem RFSL:s riksorganisation 
som hjälpte dem att bilda en förening. Luleå har tidigare 
varit den nordligaste av RFSL:s 36 föreningar i Sverige och 
på grund av okunskapen i Malmfälten var den välbehövlig 
här i Kiruna, särskilt som Kiruna är en stad där cis- och 
heteronormen är ett stort problem som är skapat av 
machokulturen, vilket Ahlqvist är övertygad om att de 
ska ändra på. Dessutom har de redan kommit en bit på 
väg med den allmänna acceptansen då de redan kan se 
attitydförändringar.  

– Det har börjat diskuteras mer och det är inte lika tabu 
längre.

För tillfället har de möten och planerar framtiden och 

utöver det arbetar de aktivt med HBTQ-träffarna på café 
Oscar, dit Ahlqvist rekommenderar dig att komma om du 
vill träffa andra likasinnade.

– Där möts vi, pratar, umgås och planerar ibland fast 
vi håller det avslappnat för att alla ska kunna vara med, 
förklarar Ahlqvist.

Målet under 2015 är att fortsätta med hbtq-träffarna på 
Café Oscar och att överleva till augusti då de får börja söka 
bidrag och dra igång på riktigt. Inga framtida evenemang 
har dock fastställs men det diskuteras kring en prideparad. 

Vill du engagera dig inom RFSL? 
Då skriver du ett mail till dem på Kiruna@rfsl.se och dela 
med dig av dina ideér och tankar. Man kan givetvis också 
bli medlem på RFSL:s hemsida! 

Text: Lina Rova  Foto: Frida Sandgren

Vad är RFSL?
RFSL är en organisation som arbetar för homosexuel-
las, bisexuellas, transpersoners och queeras rättighe-
ter. RFSL har 36 lokala avdelningar runt om i Sverige 
med ca 6600 medlemmar och deras arbete är mång-
sidig och består bland annat av politisk påverkan, 
informationsarbete, sociala aktiviteter och stödjande 
verksamheter.

Kiruna 
har nordligaste 

RFSL-avdelningen
Jimmy Johansson och Jerry 
Ahlqvist i täten för RFSL:s 
manifestation i september 
förra året.
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Ifall du någon gång är för full och råkar 
spy på någon oskyldig stackare, för-
sök inte rädda situationen genom att 
torka upp spyan; det kommer förmod-
ligen bara göra saken ännu värre. Säg 
istället att personen har fina ögon och 
gå sedan därifrån. 

Hur man klarar sig i olika pinsamma situationer

Om du och din partner känner för 
högljutt sex, försäkra dig då om 
att ingen är hemma, alternativt 
att resten av familjen har stängda 
dörrar, ifall du inte känner för att 
betala familjeterapin i ett år.

Blir du och din partner påkommen på 
att ha sex, försök inte rädda situatio-
nen genom att slänga ett täcke över er 
eller kasta ner din partner från sängen. 
Försök istället övertala din familjemed-
lem att ni leker charader. 

Ifall du halkar på allmän plats, kliv inte 
upp generat och spring iväg, utan låt-
sas som att de var meningen och börja 
istället dansa eller göra armhävningar.

Om du blir påkommen med att sova 
på en viktig genomgång, typ polisens 
prat om studentfesten, försvara dig 
med att du sökte efter fucks to give 
men du hittade inga.

Ifall du råkar missta din partner för 
någon annan och du redan står med 
din hand i hens, säg då “ Gud vad lena 
händer du har, jag måste bara fråga.. 
vad använder du för handkräm? “

Ifall du tappar din tallrik med mat 
i matsalen, skrik att det är fem-
sekunders regeln som gäller och 
börja ät från golvet

Ifall du råkar tilltala din partner 
med fel namn rädda situationen 
genom att säga att du planerar 
att döpa ert framtida barn till det 
namnet och sedan låtsas som 
ingenting.

Text: Emma Nylund och Moa Strömbäck

Tofskillen
Den här sorten av det manliga könet 
ser ovårdat vårdade ut med håret 
uppsatt i en tofs. De har ofta skägg 
och en oftast en skön klädstil. De 
tar gärna del av stadens musikaliska 
evangemang eller njuter av några 
glas vin på Landströms en vanlig 
onsdag. På dagtid kan de hittas 
på safari, men är i Kiruna hyffsat 
sällsynta, så om du får tag i en, ge 
inte upp! Men se upp! I Kiruna har 
artminskningen lett till att allt fler 
kopior dykt upp. En sådan känner du 
igen på den spretiga spetsiga tofsen 
och moppemusch!

+ Skägg

- Tendens att vara självupptagna

Spanings-
guiden

Är du osäker på vilken typ av kille som passar dig bäst, ”Tofskillen”, ”Hockeykillen”,  
”Spännisen”, ”Bybon” eller någon annan. 

 Från hårboll till fotboll, här finns allt.
Är du inte är upptagen låt dessa killar få dig nertagen. 

Allt du behöver göra är att forsätta läsa!
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Spännisen
Dessa bör du hålla dig borta 

från, de är mycket självupptagna 
och bryr sig mest om hur många 

reps de gjorde i bänkpress i 
deras senaste gymsession. Men 

är du beredd att se det mellan 
fingrarna kan det gömma sig 

en riktig drömkropp under de 
perfekt åtsittande kläderna! 

är du ute efter någon att stolt 
visa upp halvnaken under 

sommarsäsongen är det här 
partnern för dig, men förutom 
kroppen tillför de inte allt för 

mycket till världen. De hittas en 
trappa ned i Cityglaxen där de 

gymmar och spänner sig medan 
de slevar i sig protein.

+ Drömkropp

- Ointressanta och väldigt 
självupptagna

Fotbollskillen
Det är inte alltför ofta du fångar en fot-

bollskille med blicken, vilket beror på att de 
spenderar mesta delen av sin tid på fot-

bollsplanen eller hemma med kompisar och 
spelar Fifa eller gör annat fotbollsrelaterat. 

De vistas också oftast i stora grupper och 
när de tagit paus från den hektiska fotbolls-

bubblan tycker de om att fika på Safari. 
Letar du de lite yngre fotbollskillarna hittar 

du dom på nya Safari, men om du letar efter 
de äldre är gamla Safari ett säkert kort och 
på lördagar hittas de lätt på Royal. De har 
inga speciella kännetecken då de är en så 

bred art. Den bakvända kepsen verkar dock 
vara en hit.

+ Sociala och aktiva

- Upptagna

Hockeykillen
Om detta är din typ känns de 
lätt igen med en keps som oftast 
döljer ögonen. De bär också 
märketsskjortor som t.ex. Marc 
O’Polo och är dem lite efter i 
stilen kan de kamma hårsvallet 
bakom öronen. Arten har ett 
speciellt gångmöster med en 
väldigt överdriven svank och 
hjulbent gång. Är dem utanför 
flocken kan det vara osäkra och 
i stort är dem rätt asociala mot 
okända individer, om inte alkohol 
är med i bilden. 
Denna art hittar du lättast i 
Gallerian om dem nu lämnat 
rinken, framför allt hänger i dem 
i K’S clothing butiken. 

+ Het röv

- Dryga

Skidsportstypen
Dessa killar och tjejer är av-

spända, sköna och mycket lätt 
igenkända med deras lite större 
kläder, ruffsiga hår och framför 

allt googlebrännan. Man ser 
dem oftast med huvudbonad 

såsom en mössa eller en gam-
mal fiskehatt. De andvänder 

ofta ord som “soft”, “frontflip”, 
“schredda” och “kröka”. Arten 
härstammar sällan ifrån Kiruna 

och går här under namnet Vigare 
(vinter-idrottsgymnasiet). 

Du finner dem i Loussabacken 
under vintertid och de hänger 
mest off side centrum. I deras 

flockar välkomnas du och trivs 
alltid.

 
+ Äventyrliga

- Lata

Bybon
Den här typen är ganska tillbakadragen 
och man kan få ett lite ovårdat intryck 
men de har stora hjärtan. Med prillan 

under läppen, moppe mush och den 
grova  by dialekten vet du på sekunden 

om det är en bybo du har framför dig. 
Klädsen brukar inte vara deras starka 

sida utan dem bekväma skogsbyxorna 
och en keps från pappas företag funkar 
fint. De spenderar gärna pengar på sin 
epa traktor eller skrotiga volvo. Så om 
inte i en by nära stan kan du finna dem 

medans de drar varvet i stan.
 

+ Bra humor

- Snuspussar

Estetaren
Du kan inte missa en estetare! 
Ofta syns och hörs dem i alla 
rum och gillar att vara mer 
speciell än alla andra.  Vill du ha 
någon med det lite längre håret, 
slitna Dr. Martens och mamma 
och pappas gamla kläder är detta 
din typ. Även om dem verkar 
vara konstiga är det oftast en 
front upp mot andra arter, så fort 
du kommer dem närmare inpå 
kommer du se att det är öppna 
och trevliga. Likt skidsporsty-
pen är dem rätt avslappnade, 
sköna och obrydda så dessa 
arter trivs bra tillsammans. En 
estetare kan vara engagerad i 
många olika saker och vistas lite 
överallt. Tusen Toner, Politiska 
event, Cafe Safari och på scenen 
är säkra kort. 

+ Festar hela veckan

- Svårflörtade

Text och foto: Moa Lundgren och Lo Antonsson
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!”Tävling”

Åjakne Dedulhn

Anin Ergselb

Pre Ödstrinlm

Uren Nals

Imot Latvigs

Av: Sanna Marjavaara

Räkna ut vem som gömmer sig på varje bild. Är det 
otydligt kan du ta hjälp utav de omplacerade bokstä-

verna som egentligen är deras namn. Dessa finner du 
nedanför vardera bild. 

(Det är inte svårt)

De rätta svaren hittar du på sidan 34.

Beach Body 2015 - Fuck that!
Sommaren 2015 närmar sig med stormsteg, det 
är vi nog alla väl medvetna om. De flesta har nog massvis 
med planer redan som innehåller alltifrån jobb till en 
lugn sommar med sol och bad. Jag själv ser 
framemot min första sommar som en vuxen kvinna med 
slutförd gymnasieutbildning och firar med en resa till 
Turkiet i två veckor med min käraste. Helt OK! 

I samband med att sommaren och
badklädessäsongen snart drar igång så startar även den 
årliga träningshetsen. Ett välkänt uttryck inför sommaren 
är Beach Body 2015.  Beach Body 2015 som många 
ungdomar strävar efter att ha. - Dock förstår jag precis 
varför, jag menar vem vill inte gå omkring med strandens 
mest schyssta kropp och gör alla åskådare avis?
Det som gör mig lite konfunderad är däremot det här 
med att vissa verkligen hetsar upp sig över detta och är i 
princip villiga att göra vad som helst för att nå dit. Och 
ju närmare sommaren kommer desto mer stressade blir 
dem. Min fråga är varför? 

Varför tränar man för att vara fit just till 
sommaren om man annars trivs med sin kropp de 
resterande månaderna och Varför är man villig att 
spendera 99 procent av sin fritid på ett gym för att 
imponera på andra?
– Javisst är det en säsong där man går lättklädd. Många 
människor lär se en i bara badkläder och det finns inte 
mycket du kan göra åt saken. Men tränar du verkligen 
för de här människornas skull bör man tänka efter en 
gång till. 

Oavsett vem ni är och hur ni ser ut uppmanar jag er 
att vara nöjda över er själva och era kroppar. Era kroppar 
är er business och ingen annans och därför bör ni verkligen 
inte känna denna träningshets för att vara en fröjd för 
andras ögon. Träna för att må bra inte för att imponera. 
Och glöm inte att Ni är supersnygga precis som ni är! 
 

Ha en grym sommar 
och passa på att njuta 
ordentligt! 

Krönikör: Frida Sandgren  
Foto: Sebastian Mäkitalo

Träning är till för att människan ska må bra och 
hålla sig frisk, en rätt så bra hobby med andra ord. Men 
när träningen blir till ett stressmoment för att man vill 
se bra ut till sommaren så är det inte längre så toppen. 
När folk börjar må dåligt psykiskt för att magrutorna 
inte syns ännu och det endast är ett fåtal månader kvar 
till deadline är det allt annat än toppen. Just därför 
säger jag fuck Beach Body och fuck dessa sjuka 
skönhetsideal som styr vårat samhälle!
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Stjärnskottet från 
Norrland

Namn: Dennis Kalla

Ålder: 20

Bor i: Luleå, men har 
tidigare bott i Kiruna.

Yrke: Artist och låtskri-
vare.

Civilstånd: Sambo 
med en ödla.

Favoritdryck? Jag har en 
månatlig budget som måste 
täcka tre saker: hyra, 
månadens nya beroende 
(just nu clementiner), och 
MJÖLK.

Favoritställe? Inte Royal.

Favoritfärg? Blekt.

Favoritklädesplagg? 
Höstjacka.

Dennis Kalla släppte sin andra 
singel ”Change your mind” 
i februari och är nu aktuell 
med en EP som han släpper i 
maj. Tidigare elev på Hjalmar 
Lundbohmsskolans Estetiska 
programs musikinriktning. 
Gå in på Spotify och checka in 
hans låtar! 

Vad fick dig att börja med musik?

– Jag hade kunnat svara något 
pretentiöst som att det var ett inre kall 
och att det bara kom naturligt, men 
jag var så ung när jag började så det 
var nog egentligen bara för att jag fick 
bekräftelse på olika sätt. Däremot så 
förändrades det under tiden och nu är 
det något som kommer inifrån, ett driv 
som jag inte kan sätta stopp för, låtar 
som måste komma ut liksom. Om 
det någon gång skulle sluta kännas 
naturligt eller skulle sluta komma 
inifrån, om jag någon gång känner att 
jag gör det endast för uppmärksamhet 
eller för någon annans skull så skulle 
jag sluta. Direkt.

Hur ser ditt liv ut om 5 år?

– Är såklart viktigt att ha mål med 
livet och blicka framåt, men folk 
slösar för mycket tid på att tänka på 
framtiden istället för att leva den. 
Med det sagt: Jag är förhoppningsvis 
en god medmänniska som förtjänat 
sin rikedom och som mår relativt bra. 
Men mest troligt kommer jag vara lika 
jävla tragisk som nu.

Var utspelar sig din 
drömspelning? 

– Min drömspelning är inte någon 
speciell arena eller klubb. Jag drömmer 
istället om att få spela inför en riktigt 
stor publik som älskar det jag gör och 
ger tillbaka lika mycket som jag ger till 
dem. Som förstår att jag tömmer ut 
mig när jag är på scen och som förstår 
att de måste fylla på.

Vilken är den vanligaste 
missuppfattningen folk har om 
dig?

– Tror fan de allra flesta ryktena 
stämmer relativt bra, vilket är lite 
tragikomiskt. Men har ofta förbryllats 
av att folk tror att jag är ”svår”. Det 
är något jag inte alls känner igen med 
mig själv.

Vad lyssnar du på för musik?

– Musiksmak är en konstig grej alltså. 
Jag växte upp på hårdrock och Ted 
Gärdestad, gick sedan över till Kanye 
West blandat med Jazz, och fick sedan 
en countrypsykos. Så ja, jag lyssnar fan 
på allt möjligt. Jag gillar bra låtar helt 
enkelt.

Vad har du för planer det 
kommande året?

– I maj släpper jag en EP som kommer 
heta ”Good Night, Bad Morning”, 
sedan fortsätter jag med lite gig på 
festivaler under sommaren. Efter 

det har jag ingen aning. Kanske 
flyttar någonstans där jag kan sitta 
på balkongen i morgonrock hela 
dagarna, eller åtminstone någonstans 
där jag slipper ha vinterjacka. Tycker 
vinterjackor är fula. Fortsätter hur som 
helst att turnéra och skriva/släppa låtar 
hela året ut!

Det pinsammaste som hänt dig?

– Antingen när jag träffade en viss 
musiker för första gången, jag hade 
varit på fest efter ett gig i Karlstad och 
när jag kom in på mitt hotellrum låg 
han där och runkade i min säng. Eller 
den gången för några år sedan då jag 
spydde och bajsade samtidigt på en 
estetfest hos Jesper Nilsson i Kiruna, 
med dörren öppen. 

Bästa sättet att ragga på dig?

– Bästa sättet att ragga på mig är att 
skita i vad bästa sättet att ragga på mig 
är och köra sin grej bara. Jag gillar 
människor som inte låter sig påverkas 
av andras förväntningar på en.Gud 
nu låter jag svår och pretto igen. Är 
nog lättare än jag låter. Dock ska man 
INTE vara rasist, anti-feminist eller 
homofob om man vill få till det med 
mig. Det är nog det mest avtändande 
jag vet.

Vilken musik inspirerar dig?

– Som artist inspireras jag av Ryan 
Adams, Lana Del Rey, Jeff Buckley, 
Tony Lindmark och Katy Perry. Men 
lyssnar som sagt på allt möjligt.

Intervju: Liv Lasu, Bild: Maria Fäldt
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Alla vet att det är lätt att bli 
hemmablind. Vi som bor här 
uppe i Kirunatrakten ser de 

mest fantastiska saker varenda dag, 
utan att förstå vilken otrolig tur vi har 
som bor just här. 

Vi lever i ett vinterland där norrsken, 
vilt djurliv och oändlig snö och kyla 
är ett faktum. Tänker vi någonsin på 
att folk från hela världen spenderar en 
mindre förmögenhet på att resa upp 
hit och uppleva vår vardag? Det gör vi 
nog inte.

Abisko bäst i världen!
Vi tror att många Kirunabor har blivit 
alldeles för hemmablinda och vi på 
Hotell- och Turismprogrammet får 
chansen att komma ut ur Kirunas egna 
lilla glaskupa och istället se vårt hem 

från en utomståendes ögon – och det 
är fantastiskt. 

Världsorganisationen FN har jobbat 
i flera år med att utse ”teman” och år 
2015 blev utsett till ”Ljusets år”. 

I samband med att detta 
annonserades så började företaget 
The Lonely Planet att titta lite på 
vilka platser i världen där man kan få 
uppleva ljus, i alla dess former. Högst 
upp på denna världskända lista hittar 
man Abisko – Världens bästa plats för 
Norrsken. 

Abisko ligger ca 10 mil utanför 
Kiruna och har perfekta förhållanden 
för att se norrsken. Och som de flesta 
här uppe vet, så är Abisko platsen med 
minst nederbörd i hela Sverige.
Att få en utmärkelse för att vara 
bäst i HELA världen är ingen liten 

nyhet så alla vi på Hotell- och 
Turismprogrammet packade våra 
väskor och hoppade på tåget för att 
se det som människor världen över 
kommer hit för att uppleva. Häng med 
oss på vår resa till Abisko!

Föreläsning av norrskensfotograf
Vi besökte Abisko STF där vi träffade 
norrskensfotografen Peter Rosén, 
som är väldigt framgångsrik inom 
norrskens- och naturfotografering. 
Efter en intressant lärorik föreläsning 
med Peter och Helena Runeberg som 
är platschef för STF, tog vi linbanan 
upp till Aurora Sky Station, Mekka för 
norrskensturismen i Kiruna kommun!

Aurora Sky Station ligger på toppen 
av berget Nuolja, 900 meter över 
havet, helt i stillhet och avskildhet från 

2015 – Ljusets år
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Foto: Alexandra Björnström

Abisko och dess omgivningar blir ett allt populärare turistmål för människor i hela världen. 
Hotell- och turismprogrammets elever berättar här varför, och om ett studiebesök som de 
gjorde i Abisko tidigare under läsåret.

Turismeleverna fick prova på isklättring i Abisko Canyon.

ljud- och ljusstörningar nedan berget.
Med den 2000 meter långa linbanan 
som tar dig upp och ned för berget 
på cirka 15-20 minuter upplever du 
fantastiska vyer över Lapporten och 
fjällvärlden.  Samt, med lite tur, en 
fantastisk norrskensupplevelse!

Isklättring i canyon
I Abisko finns självklart möjligheter till 
en rad andra (aktivitets-)pärlor utöver 
norrsken och midnattssol. Vi fick en 
toppenchans att testa på en av dessa 
pärlor – isklättring i Abisko Canyon!

Tillsammans med bergsguiden 
Anders Bergwall fick vi en helt 
ny upplevelse, som absolut 
rekommenderas till alla med lite skinn 
på näsan.

Värt ett besök
Efter isklättringen packade vi väskorna 
för att bege oss hem igen. 
Nu hade vi upplevt det som så många 
kommer hit för att uppleva och vi 
förstår verkligen att det är ett populärt 
resmål. Som Kirunabo är det lätt att 
inte se det vi har på hemmaplan, det är 
definitivt värt ett besök till Abisko för 
att bota detta tråkiga syndrom.
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Festivaler och artister
Sommaren 2015

Festivaltips:
Om du dina vänner skulle tappa bort 

se till att ha en plats vart ni kan samlas inom kort

Om du mitt i natten inte hittar tillbaka till tältet ditt 
så se till att veta vars dina grannar har satt sitt

På festival kan du någon speciell finna 
därför är det viktigt att använda denna hinna

den skyddar mot ohälsa och en framtida avkomma 
så se till att denna bringa

Om du på festival trött och grinig är 
så hör du inte hemma här

Ett glatt humör är viktigt att ha 
då du också gör omgivningen glad

En guide av Carro Olofsson och My Tiensuu

Vad man bör ha med sig: Vad man INTE 
bör ha med sig:Toalettpapper - pappret tar fort slut 

på toaletterna.

Torrschampoo 

Plastpåsar - att lägga blöta kläder i 
och att slänga skräp i

Silvertejp. Allt går att fixa med sil-
vertejp - gör det inte det, så är det 
trasigt.

Engångskamera

Solkräm

Våtservetter

Voltladdare

Plåster

Vätskeersättning

Dina favoritskor

Systemkameror, och andra 
värdefulla saker som du inte 
vill tappa bort.

För stor väska

För mycket kläder

Dåligt humör

Att tänka på: Säkerhetspersonal och polis är där för att ta hand om dig. Festivaltoalet-
terna är inte som hemma, men helt okej - använd dem! Var rädd om dig!

v x
Om du på toaletten måste gå 

se till att ha en vän med dig då

Tjuven kan slå till både dag och natt
därför bör du veta var du dina saker lagt
Om du är rädd att förlora dina saker dyra 
så kan du på festivalområdet ett fack hyra

Om du en ny person möter 
se till att denna dina vänner bemöter

Brännbollsyran (Umeå)
29-30 maj

Veronica Maggio, DVBBS, 

Tove Styrke, Afrojack m.m

Bråvalla (Norrköping)
25-27 juni

Calvin Harris, Maskinen, Muse, 

Echosmith m.m

Summerburst (Göteborg)
29-30 maj

Axwell & Ingrosso, Avicci, Afrojack, 

Dimitri, Vegas & Like Mike m.m

Kirunafestivalen (Kiruna)
26-29 juni

Mando Diao, Tomas Ledin, 

Ola Salo m.m

Sweden Rock Festival 
(Sölvesborg) 3-6 juni

Judas Priest, Hammerfall, Mustasch, 

TOTO m.m

Luleåhamnfestival (Luleå)
8-11 juli

Jill Johnson, Cleo m.m

Summerburst (Stockholm) 
12-13 juni

Axwell & Ingrosso, Avicci, Afrojack, 

Dimitri, Vegas & Like Mike m.m

Way out west (Göteborg)
13-15 augusti

Ellie Goulding, Tove Lo, Kygo,

Florence & The machine m.m
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Sex bästa platserna att ha sex på i skolan 

Toaletterna uppe vid Nk 
salarna på tredje våningen är 
ett utmärkt ställe att mysa till 
det med din partner eller någon 
annan, kanske inte det mest 
romantiska alternativet men 
nöden har ingen lag ibland. 
Platsen får 4 av 10  orgamser 

Borta vid samhällskorridoren 
finns det ett mysrum som även 
fungerar prima för dig som 
vill testa på nya spännande 
sexställningar i soffor, på bord 
och hyllor. I detta rum kan du 
och din partner ha efter-sex 
mys. Risken att bli påkommen 
är liten eftersom dörren går att 
låsa. 
Platsen får 9 av 10 orgsmer. 

Sal 223  är ett 
distansklassrum och ett bra 
alternativ för dig som har 
en partner på en annan 
skola eller i en annan stad. 
I sal 223 finns det möjlighet 
att ha webbsex. 
Platsen får 5 av 10 
orgasmer

För dig som gillar rollspel så är 
aulan backstage en bra plats, 
där kan du och din parnter ha 
galet sex utan att bli påkommna 
och dessutom leva ut era 
fantasier. 
Platsen får 7 av 10 orgasmer 

För dig som söker lite 
spänning i vardagen är 
hissen  det som får ditt sexliv 
att gå upp och ner. Så du 
som söker spänning, satsa på 
hissen. 
Platsen får 6 av 10 orgasmer

I turismkorridoren finns det ett 
rum direkt till vänster. Du som 
gillar lite hådare tag eller ha 
sex med verktyg kan gå dit och 
njuta. Risken att bli påkomna 
är väldigt liten eftersom det 
finns många ställen att gömma 
sig på. 
Platsen får 8 av 10 orgasmer

3332
Text: Emma Nylund och Moa Strömbäck
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Bioaktuella filmer 2015
15/5: 
Pitch perfect 2: I ännu en film får vi följa det skönsjungade acapellagänget Barden Bellas, 
denna gång med de superhöga ambitionerna att vinna den internationella acapellatävlingen . 
Kommer de lyckas? Det återstår att se. 

12/6: 
Jurassic World: Här kommer ytterligare en dinofilm för Jurassic Park-fansen.  Denna gång i 
form av en nöjespark på en ö, som såklart inte bådar gott eller slutar gott. Ser vi fram emot 
denna? JAPP

3/7: 
Minioner: En hel film tillägnad till de söta och tröga filurerna från dumma mej känns som 
ett vattentätt kort. Denna film kan helt enkelt inte misslyckas. Kan detta möjligtvis bli årets 
höjdpunkt?  

29/7: 
Poltergeist 29/7: En nyversion av den tidigare poltergeist-filmen och enligt trailer kommer 
denna vara riktigt hårresande men sjuka specialeffekter. Äntligen någonting att bita i för 
skräckfantasterna där ute - med risk för mardrömmar.

18/9: 
Mazerunner The scorch trials: Såg du den första storslagna Mazerunner-filmen kan du bara 
inte missa denhär! Detta är alltså en uppföljare som äntligen ska ge oss en fortsättning på den 
fruktansvärda cliffhangern från första filmen. Som vi längtar! 

18/11: 
Hungergames Mockingjay del 2: Ännu en uppföljare och den allra sista filmen att se fram 
emot från hungergames-serien. Vi håller tummar och tår för att denna är lika bra och 
spännande som tidigare filmer. 

18/12: 
Star wars VII The force awakens: De 6 filmerna av storfavoriten räckte inte. I vinter gör star-
wars-serien en comeback men en sjunde film, nu med Disney som produktionsbolag istället 
för tidigare Lucasfilm. Kommer detta bli en topp eller en totalflopp är frågan. 

Du har väl inte missat: 

Text: Frida Sandgren 
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Facit till:

Jan-Åke Hedlund Nina Selberg Per Lindström Rune Lans Timo Vilgats

”Tävling”Gissa 
Läraren!

En stängd dörr. En skylt utanför som säger: 
“Välkommen Samhälls”. Vad döljer  sig bakom dörren? Det 
är nog fler än jag som har undrat vad som har blivit av det  
tråkiga kalla rummet  med böcker på väggarna.  

Det gamla grupprummet på plan två har väl 
aldrig känt speciellt spännande tills den dag  när en ny skylt 
dök upp. Vid dörren. Först när mina ögon såg skylten, 
välkommen samhälls, blev jag nyfiken på vad den vita  
dörren dolde för mig. Jag kände hur min hand drogs mot 
dörren. Mina fingrar mötte det kalla metallhandtaget  och 
jag öppnade försiktigt dörren. Pulsen ökade och jag tittade 
försiktigt in i rummet.  Ljuset från fönstret i rummet letade 
sig ut i korridoren. Jag kände en viss lättnad över att  ingen 
var där.  

När jag hade klivit in tittade jag mig omkring och 
möttes av ett glatt rum med fina färger.  Det var en härlig 
atmosfär, en förfriskning av rummet. Blicken drogs först 

till de två  sofforna. De ropade “kom och sitt!” Jag lät mig 
lockas och sjönk ner i ett av soffhörnen.  Jag började spana 
efter bra fotovinklar och då fångades min blick till väggen 
där det  fanns handavtryck och namnen på de som hade 
gjort denna lyckade  grupprumsmakeover.  

Det är samhällstvåorna som har fixat upp rummet 
till ett riktigt mysrum, samhälls 
egna  mysrum på våning två.  
Även ett tråkigt grupprum kan 
väckas till liv med färg, penslar 
och lite fantasi. Det är  bara att 
säga grattis till den som släppte 
loss SA13 på andra våningen. 
Betyget blir A+,  för att man 
inte har snålat med färgerna.

Det mystiska rummet
Grupprumsmakeover på våning två. Foto: Alexandra Björnström

Alexandra Björnström

1. Det finns över 500 namngivna fobier. En av de mer sällsynta är dendrofobin där 
man är rädd för träd.

2. Man tillbringar ca 6 månader av sitt liv på toaletten, förmodligen betydligt längre om 
du tar med en smartphone vid varje besök. 

3. En snigel kan sova i 3 månader.
4. Utan färgmedel är coca-cola grönt. 
5. En ankas kvackande ekar inte, och ingen vet varför. 
6. Alla isbjörnar är vänsterhänta. 
7. Fjärilar smakar med fötterna. 
8.  Kama Sutra skrevs av Mallanga Vatsyayana. Det ironiska är att han själv levde i 
celibat.

9. På en brandstation i Livermore, i Kalifornien, finns det en glödlampa som lyst 
sedan 1901.

10. En hamster kan ha sex 75 gånger på en dag
11. Hippopotomonstrosesquippedaliofobin kallas rädslan för långa ord. 
12. En kortlek bör blandas minst sju gånger för att de flesta kort ska ha bytt plats
13. Rent procentuellt innehåller en gurka mer vatten än vad Atlanten gör
14. Kalle Anka- tidningarna var en gång i tiden förbjudna i finland då på grund av att 
figurerna var byxlösa. 

15. 1886 upptäcktes en kvinna med 10 bröst
16. Blåvalen är det djur som har störst penis. Den kan bli cirka 3 meter lång.

17. Det finns 20 gånger mer får än människor på Nya Zeeland.
18. En ko rapar var 40:e sekund
19. Jordnötter är egentligen inte nötter utan en ärtväxt, därav engelskans “Peanut”. 
20. Kalkoner kan drunkna genom att de står och stirrar upp i himlen med öppen mun 
när det regnar. 

21. Ett finare ord för skrivkramp är mogigrafi.
22. Det är fysiskt omöjligt för en gris att titta upp i himlen då de saknar nackar. 
23. Det är enligt lag förbjudet att knuffa en älg ur ett flygplan i Alaska. 
24. 5 procent av amerikanerna påstår sig ha pratat med djävulen.
25. Sjöstjärnor har inga hjärnor. 

25 saker som du absolut inte behöver veta
Text: Frida Sandgren



HJAMPIS 2015
trycktes med stöd från LKAB. Varmt tack för det!

         Goda utsikter inom  

          möjligheternas LKAB

LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen omsätter 30 miljarder kronor per år och  
rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedel och fastighetsbolag. LKAB har drygt  
4 000 anställda i 14 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.  www.lkab.com


