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Årets 
fråga
Om du kunde bli 
exakt vad du vill, 
vad skulle du bli 
och varför?

Enkät: Lisa Kulborg & 
Henny Fjordell

Louise Georgsson 
SA14a
Ica-kärring eftersom 
jag kommer aldrig orka 
plugga vidare till något 
annat.

Mohsen Ehsani
IN14SVE
Jag skulle bli polis för då 
får jag hjälpa folk som 
behöver det. 

Ulrika Kjellberg 
Lärare
Jag har redan världens 
bästa jobb men om jag 
kunde bli exakt vad jag 
vill skulle jag bli hovmar-
salk för att få jobba med 
kungligheter både vid 
vardag och fest.

Rektorn har ordet

Lapplands Gymnasium Kiruna, Hjalmar Lund-
bohmsskolan 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 förutsätt-
ningar och nå och även överträffa sina egna mål. Vi 
verkar för en öppen och kreativ atmosfär, bra gemen-
skap och ett målinriktat studieklimat för våra elever. 
Lapplands Gymnasium Kiruna, Hjalmar Lund-
bohmsskolan ska vara en skola som vi alla ska vara 
stolta över och som våra elever efter sin studietid ska 
minnas med glädje!

Så skrev jag i fjolårets upplaga av tidningen 
Hjampis och så skriver jag även idag för det-
ta gäller förstås alltjämt. Det entreprenöriella 

förhållningssättet fortsätter att genomsyra det vi gör 
tillsammans i skolan.
Vad innebär det då att vara entreprenöriell? Ja, vi vill 
prova nya saker. Vi gör samma saker men ibland på 
ett annat sätt. Vi tänker nytt och vill förändra gam-
la mönster då vi ser att det är av nytta. Vi vill hitta 
andra sätt att lära sig. Och vi vågar utmana det
gamla. 

Ha en fin stund med tidningen Hjampis!

Marianne Stöckel
Rektor

Foto: My Tiensuu

Skolans fem fokuserade entreprenöriella kompetenser är samarbete , kreativitet , motivation , självständighet och mod. 
Vi i personalen samarbetar och våra elever samarbetar. Nytt för i år är t ex att elever från ekonomiprogrammet är med 
och samarbetar med samhällsprogrammets mediainriktning i arbetet med skoltidningen. Våra elever är kreativa. Läs 

t ex Mys artikel i tidningen som handlar om en dansturné som har ett viktigt underliggande syfte. Med elevers delaktighet 
och förståelse ökar vi elevernas motivation. Vi strävar efter att låta våra elever arbeta alltmer självständigt och vi tänker att 
det är viktigt att vi vågar göra nytt och då krävs det en del mod.

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 och det 
gör vi tillsammans med varandra och våra elever. Lapplands Gymnasium Kiruna - Hjalmar Lundbohmsskolan strä-

var 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. Välkommen till oss!
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EK14SA-Media

Det är vi som har gjort skoltidningen Hjampis 2016

Bakre raden från vänster:

My Tiensuu, 19 år. Text och bild. 
Gillar Disneyfilmer. Gillar inte blåbär. 

Alicia Nyström, 20 år. Annonsproduktion, 
text och layout. 
Gillar sovmorgonar. Gillar inte folk som 
tuggar med öppen mun.

Lisa Kulborg, 18 år. Text, bild och layout. 
Gillar skräckfilmer. Gillar 
inte djurplågeri.

Ida Stålnacke, 18 år. Text, bild och layout. 
Gillar att resa. Gillar inte att vakna tidigt.

Henny Fjordell, 17 år. Text, bild och layout. 
Gillar att lyssna på musik. Gillar inte folk 
som inte stänger dörrar. 

Julia Rauhala Öhberg, 17 år. Text, bild 
och layout. Gillar gaming. Gillar inte hycklare. 

Fia Sandgren, 17 år. Text, bild och layout. 
Gillar att vara på äventyr. Gillar inte falska 
personer. 

Främre raden från vänster: 

Carro Olofsson, 18 år. Redaktionssekreterare, text, 
bild och layout. Gillar att göra nya tatueringar. 
Gillar inte när folk biter i isglass

Ida Lundh, 19 år.  Layoutansvarig, text, bild och 
layout. Gillar snapchatfilter. Gillar inte fisk i någon 
form.

Inte med på bild: 

Isak Klein, 20 år. Text, bild och layout.
Gillar att skjuta golfbollar i skogen. Gillar inte 
lakrits.

Alexander Pekkala, 19 år. Text och bild. Gillar att 
kolla serier. Gillar inte lagg i TV-spel.

Bakre raden från vänster: 

Kevin Lidström, 17 år.
Gillar bilar. Gillar inte spindlar.

Jonathan Eliasson, 17 år.
Gillar byn. Gillar inte Skellefteå AIK.

Ellen Woxberg, 17 år.
Gillar smultron. Gillar inte katter.

Maria Esberg ,17 år.
Gillar vår. Gillar inte oliver.

Isa Rajaniemi, 17 år.
Gillar sol. Gillar inte banan.

Emil Andersson-Junkka, 18 år.
Gillar att vakna på morgonen. Gillar inte 
att sova.

Frederico Avila, 17 år.
Gillar mammas spaghetti. Gillar inte när 
det inte finns någon festlokal.

Adam Yliperttula, 18år.
Gillar att träna. Ogillar inget.

Mellersta raden från vänster:

Karolina Rova, 18 år.
Gillar musik. Gillar inte deadlines.

Joanna Raattamaa, 17 år. 
Gillar statoils brownie. Gillar inte folk som 
smaskar

Lovisa Letho, 17 år.
Gillar varma sommardagar. Gillar inte 
kaffe.

Josefine Töyrä, 17 år.
Gillar djur. Gillar inte fåglar.

Wilma Stridsman, 17 år.
Gillar sommarskor. Gillar inte lakrits.

Julia Mattsson-Pingi, 17 år.
Gillar att resa. Gillar inte att världen är så 
orättvis.

Främre raden från vänster:

Towa Andersson Ek, 17 år.
Gillar att resa. Gillar inte småkryp.

Ida Karlström, 18 år.
Gillar fester. Gillar inte spindlar.

Amanda Eriksson Siik, 18 år.
Gillar att sova. Gillar inte höjder.

Jessica Stridsman, 17 år.
Gillar att shoppa. Gillar inte blodpudding.

Stina Korvi, 17år. 
Gillar sill. Gillar inte hajar.

Inte med på bild:

Julia Bäckström, 17år. 
Gillar jordgubbar. Gillar inte spindlar. 

Hjalmar Esko, 17 år.
Gillar att sova. Gillar inte att vakna på 
morgonen.

Ansvariga för sponsring och annonser
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Alla ser olika ut och det vet vi, men ibland ser man några 
människor som sticker ut extra, som avviker från alla normer vi 
har om hur vissa personer förväntas se ut. Vi har alltid fått höra 
att alla får se ut som de själv vill, och många av oss instämmer, vi 
säger att vi accepterar det. Detta tror jag är en ren och skär lögn. 
Ser man inte ut som alla andra så får man massa konstiga blickar, 
folk skrattar bakom ryggen på en, ibland även rakt framför en. 
Såklart finns det folk som faktiskt accepterar att varje person är 
en egen individ och har rätten till att uttrycka sin personlighet 
genom accessoarer, kläder, hårfärg och tatueringar, men dessa 
människor är en minoritet i detta sammanhang. 

Det finns olika grupperingar av människor i t.ex. skolmiljön. En 
extremt tydlig grupp är “bybon”. Byborna ser man aldrig utan 
en Ettan lös under läppen och eller farsans företag på kepsen. De 
säger alltid som de tycker, rakt ut. Denna grupp är nog den minst 
accepterande av allihop, till ochmed värre än våra äldre, dvs. folk 
födda innan 40-talet. Äldre människor är alla uppfostrade på 
gammaldags sätt. Män får inte vara feminina alls och kvinnor ska 
ta upp mindre plats samtidigt som hon sköter sysslorna hemma. 
Skulle en man gå runt med t.ex en handväska eller rosa hår skulle 
gamlingarna gå i taket.

Hur reagerar då “vanligt folk” (folk som inte är bybor eller gam-
lingar) på individer som sticker ut?
Detta har jag testat, jag ändrade på mitt utseende så att det verkli-
gen stack ut, verkligen svårt att missa. Reaktionerna var blandade 
men byborna och gamlingarna reagerade precis som jag förväntat 
mig, en ärlig åsikt och väldigt konstiga blickar. Men alla vanliga 
människor då? Många blev chockade men lyckades klämma fram 
en liten komplimang: “Vad fint det blev.” Om komplimangerna 
var en liten vit lögn vet jag inte men jag misstänker att så var fallet 
ibland. Ungefär alla jag mötte reagerade på något sätt, en stirrig 
blick, en armbåge i kompisens sida för att denne inte ska missa 
eller bara ett skratt.

Slutsatsen här är att man inte kan ändra på sitt utseende “radikalt” 
utan att väcka uppmärksamhet hos folk. Gillar man uppmärk-
samhet och inser att folk kommer att prata skit om en och skratta 
åt en så är det fritt fram att göra vad du vill. Vill du absolut inte 
synas på det sättet så borde du fortsätta vara som du varit inn-
an. Detta tycker jag är helt åt h-vete snett men det är den bittra 
sanningen. 

Tack för mig! 
Rosa Pantern

      Text: Ivar Edlert    Foto: Ida Lundh

Får man se ut som man själv vill se ut idag? Kan man gå i vilka klä-
der som helst utan att folk dömer en? Är det accepterat att se annor-
lunda ut eller ha sin egna personliga stil? Svaret är enkelt, nej.

Ren och skär lögn
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Hur är det att gå...?
På Hjalmar Lundbohmsskolan har vi många olika program, men 

vad tycker eleverna egentligen om sina program? Vi gick ut för 
att fråga elever från varje program för att få höra deras åsikter.

Text och bild: Fia Sandgren och Ida Stålnacke

Restaurang och livsmedel

”Har man en dålig dag blir man glad av att träffa alla glada 
människor”

Namn: Therese Wanhatalo Fors
Klass: RL14

Vad är det bästa med att gå programmet?
Man träffar mycket folk, man får även bra er-
farenhet som man kan ha nytta av hela livet. 
Man växer även som människa av program-
met.

Vad är det sämsta med att gå programmet?
Det finns inget dåligt.

Beskriv programmet med tre ord.
Lärorikt, roligt, gemenskap

Läs om de andra programmen på nästa uppslag!

Restaurang Hjalmar har öppet en gång i veckan, 
ibland två.

Meschplan 3 • 0980-803 03 • info@kirunabokhandel.se
Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-15 www.kirunabokhandel.se

Och kom ihåg!  
Inget sommarlov utan  

minst ett par bra böcker!

FÖLJ OSS!

Hos oss hittar du massor av böcker, lokal litteratur, 
papper och kontor, utvalda tidskrifter, kort, presenter, 
presentkort med mera. Är det något du saknar?  
Tveka inte att fråga, vi kan ta hem titlar på  
beställning. Välkommen till Kiruna Bokhandel. 

VÄLKOMMEN TILL

TA 4  
BETALA  
FÖR 3

PÅ ALL POCKET!

ALLTID HOS OSS:

www.hotellkebne.com   0980-681 80   info@hotellkebne.com

Ja, hem och hem... men att bo på Hotell Kebne i Kiruna är 
som att komma hem. Vi är ett familjärt hotell med personligt 
bemötande och hög kvalitet. 

Alla är välkomna att bo hos oss på Hotell Kebne. Kom som 
ensam fjällfarare, som affärsresenär, med din konstförening 
eller med ditt idrottslag. Vi gör din hotellvistelse i Kiruna till 
något att minnas. Välkommen!

Välkommen hem!

Vi är berömda för 
vår goda frukost.

KLIPP UT DENNA ANNONS 
OCH DU FÅR 15% PÅ EN 

VALFRI VARA

GÄLLER TILL DEN 30/6-16

VÄLKOMMEN!

cdd

ERBJUDANDE: 
KVARTALSKORT 999:-

FÖR ALLA STUDENTER

ÖPPET 04-24 - WWW.GYMMET.NU - 
AUTOGIRO UTAN BINDNINGSTID

PASSA PÅ!



Ekonomi
Namn: Wilma Stridsman och Lovisa Lehto
Klass: EK14

Bästa: Ämnena

Sämsta: Finns inget dåligt, men det är hög 
studietakt och mycket matte.

Tre ord: Roligt, intressant och brett
”Vi har riktigt bra lärare, speciellt vill vi 

lyfta fram våran programansvarige David 
Calås, för att han verkligen brinner för 

ämnena.”

Fordons och transport

Namn: Kasper Jakobsson
Klass: FT14PER
Bästa: Man lär sig förstå det man gillar. 
Jag har alltid haft ett motorintresse.
Sämsta: Inget dåligt. Brist på verktyg, 
fast knappt det heller.
Tre ord: Lärorikt, roligt och intressant

Samhällsvetenskapliga

Namn: Nora Nylén
Klass: SA14B
Bästa: Det är högskoleförberedande
Sämsta: Mycket att göra och mycket 
plugg.
Tre ord: Lärorikt, roligt och intressant

Bygg och anläggning Naturvetenskapliga

Teknik

EstetiskaHotell och turism

Barn och fritid

Vård och omsorg

Industri

Frisör

El och energi

Gymnasiesär

Introduktion

Namn: Martin Fjordell
Klass: EE13DAT
Bästa: Lätt schema med många sovmor-
nar
Sämsta: Kan bli enformigt.
Tre ord: Praktiskt, roligt och socialt

Namn: Ramona Andersen
Klass: HT14
Bästa: Allt är ganska bra, vi är ute myck-
et och pluggar lite.
Sämsta: Lite som sökt till programmet 
eftersom programmet kommer ut på fel 
sätt.
Tre ord: Roligt, lärorikt och socialt

Namn: Julia Grankulla
Klass: BF15
Bästa: Roliga lektioner, jobbar både 
praktiskt och teoretiskt
Sämsta: Finns inget dåligt
Tre ord: Spännande, annorlunda och 
kreativt

Namn: Alicia Martinsson
Klass: IMYRK
Bästa: Vi får göra nästan vad vi vill, så 
länge de är bra förslag.
Sämsta: När man blir lovad saker och så 
skiter de sig. 
Tre ord: Roligt, öppet och bra

Namn: Sanne Dyrlind Ollila
Klass: BA13
Bästa: Man kan använda kunskapen i 
vardagen och efter skolan.
Sämsta: Vet inte om de finns något 
dåligt.
Tre ord: Roligt, lärorikt och roliga lärare.

Namn: Moa Lundberg, Sofie Nilsson och 
Saga Lantto
Klass: HV14FRI
Bästa: Man får göra något man har in-
tresse för och träffa mycket människor.
Sämsta: När det blir stressigt, ibland 
hinner man inte äta.
Tre ord: Praktiskt, roligt, socialt

Namn: Simon Ekman
Klass: TE13DES
Bästa: Små klasser, man lär känna 
varandra jättebra och sammanhållning-
en är jättebra. Även bra lärare och bred 
utbildning.
Sämsta: Mycket matte, krävande kurser.
Tre ord: Krävande, kreativ och lärorik

Namn: My Lundström
Klass: Individuella
Bästa: Att ha bild.
Sämsta: Att ha historia.
Tre ord: Mycket olika saker som händer, 
jobb och rast

Namn: Emma Tapani
Klass: ES14Bil
Bästa: Det är kul och inte mycket plugg.
Sämsta: Man måste läsa konsthistoria 
och analysera allt man gör.
Tre ord: Öppenhet, fantasiful och kon-
takter

Namn: Eetu Kivilathi
Klass: IN13SVE
Bästa: Vara ute i verkstaden och svetsa.
Sämsta: Finns inget negativt.
Tre ord: Roligt, tillverkning och lärorikt

Namn: Nadja Jonsson och 
Ellinor Emanuelsson
Klass: VO15
Bästa: Praktiken, för att man får testa på.
Sämsta: Långa lektioner.
Tre ord: Arbetsväxlande, roligt, socialt

Namn: Evelina Lidberg
Klass: NA13NAS
Bästa: Underbar sammanhållning i klassen, man kan påverka lärande, 
roliga kurser, bra och kunniga lärare, eget klassrum, jävligt roligt ihop.
Sämsta: Högt tempo, mycket arbetsuppgifter på kort tid.
Tre ord: Inspirerande, flummigt och jävligt kul

Evelina och naturarnas 
maskot Ulf enligt dem 

själva.

”Inte så lätt som man tror”



“Fokus! Det är det viktiga, 
att fokusera och leverera.” 

För nästan exakt ett år sedan var dessa 
ord de enda som snurrade runt i mitt 
huvud. Det jag och min grupp hade 
framför oss var en månad av produk-
tion och en månad av turné runt om 
i norrbotten av vår show, då fanns det 
inget utrymme för något annat än 
dans. 

IT’S OK kom att bli namnet på den 
föreställningen vi jobbade på under 
hela januari och med temat mänskliga 
rättigheter. En show som baserades 
på en tonårspojke som kommer till 
Sverige för att åter igen kunna finna 
tryggheten och vänner i ett främmande 

samhälle. Och vad som hän-
der när han börjar bli en del 
av Sverige och hur samhället 
tar emot honom, samt inte tar 
emot honom. 

Under de veckor vi förbered-
de oss inför föreställningen 
kändes det bra och som att vi 
äntligen skulle få upplysa människor 
om det som betydde mest för oss. Att 
få visa vad vi, 5 personer, hade åsta-
kommit under en månad och att få 
dansa inför en stor publik. Vi ville helt 
enkelt visa hur man med en konstform 
kan förmedla stora politiska frågor 
utan att egentligen säga ett enda ord. 
Men resan till en färdig show var själv-
klart inte lätt. Vi tränade varje dag i 8 
timmar, varav 6 timmar bestod av dans 

och resten av ordentlig konditions och 
styrketräning. Detta var något vi skulle 
behöva för att orka hålla igång under 
en 40 minuters lång show. 

Vi försökte hela tiden, med nya ideér 
och olika sätt, hitta på nya steg för att 
med känsla kunna förmedla allas lika 
värde och de mänskliga rättigheterna. 
Till slut vart det för mycket, bägaren 
rann över. Alla timmar av träning och 

fokusering tog över och vi var så trötta 
i både huvudet och kroppen. Vi skällde 
ut varandra och tänkte att vi aldrig 
skulle lyckas. Men när vi väl stod där 
den 8 februari på premiärenkvällen i 
Luleå så kändes allt slit värt det. 
Jag kände mig överlycklig att få turnéra 
runt med mina bästa vänner och få 
jobba med dansen som jag älskar mest. 
Februari månad flöt på bra och vi fick 
bra respons ifrån både publiken och 

tidningarna. Vi vart även inbjudna 
för att prata i radion. Varje dag 
hade vi två föreställningar följt av 
en workshop för skolelever där vi 
lärde ut danssteg och berättade om 
hur dansen har fört oss samman. 

Veckorna gick och tyvärr har alla 
goda ting sitt slut och även så vår 

turné. Känslan att få komma hem 
till Kiruna igen var dock bra. Kändes 
skönt att få komma hem till familjen 
och framför allt att få vila kroppen. 
Efter två långa månader fick det räcka 
med Codys gnäll, Edwards tjat, Baders 
tal på scenen och Carros överpositiva 
anda. Jag ville vila öronen och få landa 
i nya utmaningar. Vi var alla mycket 
nöjda med vår prestation och att folk 
hade snappat upp vårt viktiga budskap 

om att alla människor är lika mycket 
värda trots ursprung eller hudfärg. 

Detta blev alltså ett lyckat slut på en 
lyckad turné. Men vi i Until The End 
Crew är inte färdiga här. Vi önskar 
att fler personer ska få chansen att se 
denna föreställning och sprida vidare 
de mänskliga rättigheterna. Jag själv 
önskar att få göra om allt igen. Att få 
kämpa tillsammans med mina bästa 
vänner och ta oss igenom de svårighe-
ter vi möter längs vägen. Men framför 
allt önskar jag att vi kan inspirera och 
förändra världen lite till än vad vi 
redan har gjort.

IT’S  OK
av Until The End Crew

Foto: Robert Romanowski
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Jag har aldrig tvekat när jag fått chansen att resa från den 
här staden i någon vecka och jag har alltid sagt att jag vill 
och ska flytta från Kiruna så snart som möjligt. Men jag 
har fått en skrämmande tanke, “så snart som möjligt” är 
om bara två-tre månader, för då tar vi treor studenten. 10 
juni 2016.

I bara några få månader till kommer allting vara som det 
alltid varit. Efter studenten kommer vissa av oss att flytta 
och vi alla kommer få helt nya liv. Alla gamla vänner kom-
mer plötsligt inte vara lika lättillgängliga och saker som 
alltid varit självklara kommer kanske inte vara det längre. 
Så många år nu som vi alla har varit samlade i en och 
samma klump full av både bra och dåliga minnen, allt från 
skratt och lyckliga stunder till bråk och rykten. Men alltid 
tillsammans. Bästa kompisarna, personerna som alltid hejar 
på dig på stan, exen, barndomsvännerna och så vidare. Alla 
har vi varit här, samlade.

Jag tror vi glömmer bort att stanna upp 
och njuta! Vi vill bara att den där dagen ska 
komma. Dagen då vi får skrika oss hesa på 
ett lastbilsflak med alldeles för hög promil-
lehalt i blodet. Dagen då vi får sjunga att 
“Fyfan vad VI är bra!!”. Dagen då vi får 
börja på ett nytt kapitel av våra liv. 
Vi längtar så jäkla mycket att vi 
inte tar vara på det som är nu, 
innan det är försent.

Det jag egentligen vill ha 
sagt med det här är att vi 
har hela våra liv framför 
oss att resa, uppfylla våra 
drömmar och göra allt vi 
har planerat! Men livet 
som det ser ut nu kom-
mer bara se ut så precis 
just nu. Dagarna till stu-
denten är nu enbart ett 
tvåsiffrigt tal. Vi har så 
mycket roligt kvar innan 
dagen D och vi måste 
verkligen göra det bästa 
av det! Studentfester, bal 
och allt där emellan. Jag 
tror att vi alla vill stå på fla-
ket den där dagen vi så länge 
väntat på och tänka att “Fan 
jag gjorde det! Och jag njöt av 
varenda sekund”. När jag skriver 
den här meningen är det 88 dagar 
kvar, lets make them count.

88 dagar kvar...

”Jag tror vi glömmer bort 
att stanna upp och njuta! 
Vi vill bara att den där 
dagen ska komma.”

Text: Jenny Ejeblad   Foto: Ida Lundh
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Banktjänster – 0 kr för dig som är student
Bli studentkund i Nordea och få våra vanligaste tjänster samlade i vårt Var-
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Gör det möjligt

Följ oss på Instagram!
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Vi kan sport!
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Önskar Ingemar & Martin med personal
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”Boken är 
klar, men 
det är 
inte jag.”

Bea Uusma med Med örnen mot polen 

Vi svarar på och vägleder i frågor om missbruk, 
relationsfrid, behandling och familjeproblematik. 
Vi ska i ett tidigt skede kunna informera om vad 
användning av alkohol och droger får för konse-
kvenser i ungas liv. Våga fråga, ska bidra till  
kunskapsspridning om droger och alkohol samt  
andra missbruk och relationsproblem som kan 
uppstå i människors vardag.
 

Våga fråga, kan nås vardagar och kunna erbjuda 
ett möte inom en vecka. All kontakt är kostnads-
fri och man kan vara anonym. Ni är välkomna att 
kontakta oss som arbeta med Våga fråga, genom 
telefon, sms eller mail.

Marianne Keisu  
076-140 42 12  
marianne.keisu 
@kommun.kiruna.se

Pelle Larsson  
070-223 58 12  
per.larsson@ 
kommun.kiruna.se

Våga  

fråga 
oss!

Våga fråga strävar efter att informera och  
vägleda, så väl unga som vuxna, om vilka  
möjligheter till hjälp, råd och behandling,  
som finns i kommunen.  
Vi är en del av socialtjänstens service till  
kommunens invånare.

Jessica Berglund  
076-104 83 59  
jbd@
kommun.kiruna.se

Birgitta Engvall  
076-104 83 65 
birgitta.engvall@
kommun.kiruna.se

Andréexpeditionen 
är för många 
helt okänd. 
Men inte för 
läkaren och 
författaren 
Bea Uusma. 
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Efter att ha råkat få syn på en bok i en bokhylla, 
mitt under en fest, har hon vigt hela sitt liv åt just 
Andréexpeditionen och att försöka förklara vad 
som egentligen hände med de tre män som gav sig 
iväg med en vätgasballong mot Nordpolen den 11 
juli 1897.

Den 13 oktober är Bea Uusma, författare till An-
dréexpeditionen, min kärlekshistoria, på besök på 
Hjalmar Lundbohmsskolan och höll en föreläs-

ning. Hennes bok vann Augustpriset 2013 i kategorin 
faktaböcker. 
Det är väldigt mycket prat när vi kommer in i aulan. Vår 
skolbibliotekarie Sanna tar upp mikrofonen och presen-
terar Bea Uusma. Upp på scenen hoppar en sprallig ung 
kvinna och det första hon säger till oss, och verkligen 
berömmer oss för, är hur lugna vi är för att vara elever på 
en gymnasieskola. 
Bea inleder föreläsningen med att råka krossa sitt vatten-
glas på scenen, men det påverkar inte henne det minsta. 
Under den korta timmen i aulan lyckas hon sammanfatta 
boken och få alla åhörare att verka tycka att det är intres-
sant. 
I slutet av föreläsningen frågar Bea oss om vi vill veta vad 
hon kommit fram till om vad som egentligen hände med 
deltagarna i Andréexpeditionen, vilket de flesta så klart 
svarar att de vill. Men i den här texten tänker vi inte berät-
ta det. Det vore ju att avslöja för mycket för den som vill 
läsa boken. Andréexpeditionen - min kärlekshistora finns 
att låna i pluggerian.

Vi fick chansen att träffa Bea Uusma efter förläsningen och 
ställa några frågor.

Hur skulle du själv sammanfatta din bok?
- Andréexpiditionen, min kärlekshistoria handlar om en 
expedition till nordpolen i slutet på 1800-talet. De tre 
personerna på denna expedition försvinner på vägen dit  
och hittas 33 år senare på Vitön. De dör under konstiga 
omständigheter på denna ö och jag har gett mig fan på att 

ta reda på vad som egentligen 
hände. Man får både följa ex-
peditionens gång och även följa 
vad som händer med mig under 
arbetets gång, allt från att jag 
blev intresserad till vad jag vet 
nu. Det var viktigt för mig att 
inte bara presentera faktan, utan 
att även låta läsaren följa med 
mig på min resa och upptäcka 
de olika grejerna.

Vad var det som fick dig fastna 
för just detta, vad tände gnis-
tan?
- Jag tycker det är konstigt för det liksom bara blev så här. 
Det var en sak som ledde till en annan. Den här expeditio-
nen har ju allt. Det är lite som att man ska lägga ett pussel 
där några bitar saknas. Det finns tillräckligt många bitar 
för att man ska på ett ungefär kunna se hur bilden ser ut, 
men de sista detaljerna måste man försöka lista ut själv. 
Sedan är ju Arktis världens coolaste ställe! Även Annas 
Charlier och Nils Strindbergs kärlekshistoria är en sak som 
fängslat mig och som jag har gjort jättemycket resarch på. 
Anna var jätteprivat som person och just därför har jag 
valt att skriva väldigt sakligt om dem. Jag har sådan jävla 
respekt för henne, trots att hon är död sen länge.

Hur har det här påverkat ditt personliga liv?
- Jag vet inte riktigt, jag har varit intresserad av det så länge 
att jag inte kommer ihåg hur det var innan. Jag kollar till 
exempel inte på TV, för jag har alltid något att fördriva 
tiden med. Det finns alltid något att driva framåt. Allt jag 
har gjort har ju varit frivilligt. Jag har inte haft någon chef 
som sagt åt mig vad jag ska göra, utan jag har gjort det för 
att jag tycker det är roligt. Det har varit roligt hela tiden.

Du har pratat mycket med expeditionsmedlemmarnas 
släktingar. Hur var det att fråga dem och hur fick du 
tag på dem?
- Till en början var jag jättenervös för att de skulle tycka 
att jag är knäpp. Man tänker ju själv att det skulle vara 

ganska konstigt om någon skulle komma och kunna allt om 
din släkt helt plötsligt. Så jag har försökt närma mig dem 
lite försiktigt. Men det har ju också varit helt nödvändigt. 
De har ju berättat saker som verkligen har behövts. Jag 
träffade en av Anna Charliers få släktingar, en kvinna som 
bor i Skåne. Hon är typ 94 år tror jag. När hon öppnade 
dörren så drog jag efter andan. Hon hade krulligt hår i en 
sånhär 1800-talsknut och såg precis ut som Anna. Så det var 
ganska coolt.

Hur kändes det när du kom fram till Vitön?
- Jag var så rädd att vi inte skulle komma fram alls. Vi hade 
försökt en gång tidigare och varit tvungna att vända för att 
det var för mycket is. Ända fram tills jag klev iland var jag 
rädd för att vi skulle behöva vända om. Och om vi hade 
mött isbjörn hade vi varit tvungna att vända om direkt. 
Men vi hann vara där i hela fem timmar innan det kom en 
isbjörn och vi var tvungna att dra. Det är ju också besvärligt 
att känna att man har ett behov av att vara på en plats. Att 
man är så fast, så starkt förknippad till världens konstigaste 
plats. Att vakna upp på morgonen och tänka att man måste 
till Vitön är så konstigt. Och så är det ju fortfarande. Jag 
trodde att det skulle gå över när jag väl varit där. Det gick 
över i ungefär två dagar, men sedan var behovet tillbaka. 
Det är helt bisarrt, nästan som att jag bara har drömt det. 

Men jag ska försöka åka tillbaka nästa sommar.
Kan man bara åka dit på sommaren eller?
- Ja, men det är också för att man inte vill komma dit när 
det är mörkt. Mörkertiden på Svalbard börjar ju vecka 43, 
i mitten av oktober. Egentligen vill jag ju åka till Vitön den 
5 Oktober, alltså samma datum som de kom dit. Men det 
känns som att jag skulle vara död inom några dagar om jag 
skulle göra samma sak. 

Har du lätt att få upp intresset för saker?
- Ja, men inte alls på samma sätt som det här. Det här är det 
enda jag är riktigt bra på. Jag kan nästan ingenting alls om 
andra polarexpeditioner. Jag vet typ inte vem som var först 
på sydpolen, på riktigt. Jag har bara lärt mig lite om andra 
polarexpeditioner för att kunna jämföra med Andréexpedi-
tionen. Men annars är det bara det här jag är bra på. 

Du har lagt upp det bra med faktan i boken.
- Tack! Det har varit svårt att veta hur mycket folk orkar 
med för boken innehåller kanske bara en tiondel av allt det 
jag vet. Jag brukar vara tvungen att säga till mig själv att 
resarchen är inte boken. Även om jag kan allt om varenda 
pennstump så är boken till för någon annan, som inte kan 
nånting om det här. Det gäller att veta hur man lockar in 
folk. Jag har fått rensa ut hur mycket som helst för att få 

”De dör under konstiga om-
ständigheter på denna ö och 
jag har gett mig fan på att ta 
reda på vad som egentligen 
hände.”

Vi träffade Bea efter föreläsningen i pluggerian och intervjuade henne.

Intervju: Carro Olofsson, Julia Rauhala Öhberg och Henny 
Fjordell   Foto: My Tiensuu
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ihop en historia.

Hur gammal var du när du kom på att du ville bli 
författare?
- Först gick jag gymnasiet men hoppade av. Så började 
jag på konstskola och sedan flyttade jag till New York och 
gick en utbildning i illustration där man också fick öva sig 
på att skriva, vilket jag inte riktigt visste om innan. Då var 
jag typ 27 år. När jag sedan kom hem till Sverige så tog 
jag det jag hade skrivit i USA och gjorde en bok. Så min 
första bok kom ut 1999 i Sverige och den handlar om den 
första månlandningen. Det är också en faktabok, jättelik 
den här, fast liten och silverfärgad. Första gången de åkte 
till månen var det Neil Armstrong och Edwin “Buzz” 
Aldrin, sedan var det en tredje, Michael Collins, som 
ingen kommer ihåg. Han åkte hela vägen till månen och 
var sedan tvungen att stanna kvar i rymdkapseln och cirkla 
ensam runt månen medan de andra två landade på månen 
och blev superstjärnor. Den boken heter Astronauten 
som inte fick landa. Efter att jag släppt den så flyttade jag 
tillbaka till USA och fick reda på att de använder min bok 
i de skolor där de läser det amerikanska rymdprogrammet 
i USA.

Gud vad coolt!
- Aa, men jättekonstigt är det ju att en svenska ska komma 
och bara “jag ska berätta om ert rymdprogram.”

Vad gick du för gymnasieprogram innan du hoppade 
av?
- Humanistisk-estetisk. Det låter ju bra, men jag var så 
himla omogen. Jag var helt värdelös fram till att jag var 
33, tror jag. Det började bli ordning på mig först när jag 
fick barn. Jag är så himla glad för komvux. Tänk om det 
inte skulle funnits. Då skulle jag aldrig blivit läkare. Det är 
ju det jag gör nu, jag jobbar på barnkirurgin i Stockholm. 
Det är skitkul. Barnkirurgi är verkligen jättekul. Men jag 
måste ju skriva också, så det blir svårt att få ihop allt.

När du läst konst och så, tror du att du skulle kunna 
regissera en film om det här?
- Nej, jag är ingen bra regissör. Jag är själv nöjd med 

boken och jag tycker att den har en bra blandning mel-
lan det vetenskapliga och det konstnärliga. Jag har tänkt 
skitmycket på dramat när man bläddrar sig fram genom 
en historia. Berättandet och bilden finns ju liksom redan 
där, men film kan jag ingenting om.

Vad kommer du göra nu? Kommer du fortsätta forska 
om det här?
- Jo, det finns ju lite nya grejer som har dykt upp. Till 
exempel några naglar som jag skriver om i boken. Jag har 
precis fått tillstånd av etiska rådet att låta analysera dem 
igen. När man ska använda någons kroppsdel måste man 
ha tillstånd, så det har jag fått nu. Jag ska åka till Trond-
heim. Där är de är bäst i Norden på nagelanalys. Man kol-
lar efter 36 grundämnen och om det finns några förhöjda 
halter av någonting. Sedan ska jag hämta tröjan som jag 
också skriver om, det blir skitspännande.

Kommer du skriva en ny bok, eller en fortsättning på 
det här?
- Boken är ju klar, men det är inte jag. Det kommer ju nya 
grejer hela tiden och jag tycker att det är tråkigt om jag 
inte skulle dela med mig av det. Men jag skulle aldrig kun-
na skriva en del två. Det skulle kännas jättetråkigt. Det är 
olika beroende på vilken slags författare man är, men jag 
älskar att inte veta vad jag håller på med och inte veta vad 
det ska bli. Att liksom gå in i en dimma och komma ut 
på andra sidan. Men att skriva en del två och veta hur jag 
ska lägga upp det känns för tråkigt. Jag vill att det ska vara 
som en utmaning för mig själv. Så jag ska inte skriva en 
del två, men jag tänker att vart 10:e år i resten av mitt liv 
så kan jag ge ut en ny utgåva och lägga till 50 sidor varje 
gång. Så när jag dör så är det en 400-500 sidor tjock bok. 
Vi får se.

Vi tackar Bea för en superbra föreläsning och intervju. Vi 
frågar självklart om vi får ta en bild med henne, vilket vi 
fick!

Julia: Vad är mer spännande än ett 
riktigt bra mysterium? Som dessutom 
är verkligt! “Andréexpeditionen: Min 
kärlekshistoria” är en bok som inte tar 
slut när du läst klart den utan får en 
då att själv börja spekulera. Den här 
boken var spännande, intressant och 
full av fakta som presenterades på 
ett kreativt och färgstarkt sätt. Det är 
lätt att bli intresserad av historien och 
svårt att släppa taget om den. 
5 av 5 isbjörnar

Henny: Jag skulle säga att jag, precis 
som Bea gjorde med Med örnen mot 
polen, plockade upp hennes bok som 
ett tidsfördriv men blev snabbt indra-
gen i historien och expeditionens mys-
terium. Sättet som Bea lagt upp faktan 
och själva historien på är väldigt bra 
balanserat och man känner att man 
får följa med henne, samtidigt som 
man får se faktan och vad som faktiskt 
hände. När jag läst ut boken ville jag 
bara veta mer om expeditionen och ta 
reda på vad som händer med Bea och 
hennes relation till Andréexpeditionen.
5 av 5 isbjörnar

Carro: Jag är inte den som vanligtvis 
läser denna typ av böcker men denna 
tyckte jag var hur bra som helst. Bea 
Uusma har lagt upp allt i boken himla 
bra och man vill börja forska i detta 
själv när allt är som ett enda mysteri-
um. Man kan inte låta bli att sitta och 
fundera vad det är som egentligen har 
hänt på Vitön och om man någonsin 
kommer att få veta. 
5 av 5 isbjörnar

Våra recensioner på Andréexpeditionen: min kärlekshistoria

5 x

Två bilder från balen 2015

”Dansa när det är 
dags för dansen 
och bara njut av 
denna fina till-
ställning,  balen 
var något speciellt 
för mig för jag 
gick med min äls-
kade flickvän.”

”Man vet aldrig när nån tar en 
bild, och de gäller att se så bra 
ut man kan, sjukt mycket att 

tänka på. Ser jag nervös ut? Är 
jag för stel? Lite sådana saker...”

-Philip Evling Nilsson SA13

-Michela Söhrman ES13MUS
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Vi träffade Robert Gustafsson (nej inte komi-
kern) för att prata om festivalen. Han berättar 
att de hade tyckt att det hade varit roligare om 
engagemanget från ungdomar skulle vara stör-
re. “Det är ganska hög medelålder just nu”, 
säger Robert Gustafsson. 

Kirunafestivalen har funnits länge och det är 
viktigt att man ska kunna känna sig säker på 
festivalområdet tillsammans med alla andra 
festivalbesökare. De har lämnat scenutrymme 
till både Kiruna Pride och Kiruna hockey. Det 
är viktigt att alla ska känna sig accepterad, 
sexuell läggning eller hudfärg ska inte spela 
någon roll. Om du är pensionär eller fem år 
gammal ska inte heller spela någon roll, den 
stora variationen av artister är mycket viktig. 
Det ska finnas artister för alla smaker!

Även om alkohol serveras på området kan 
man ha en nykter festival. Robert berättar för 
oss att de flesta som blir avvisade från området 
är äldre. ”De som faktiskt blir avvisade från 
området är inte ungdomar utan huvudsakli-
gen vuxna. Det tycker jag att ni ungdomar ska 
vara stolta över!”, menar Robert.

På festivalen kommer Blås Grönt finnas, där 

aktviteter för ungdomar kommer ske. Det 
kommer även finnas platser var det finns 
Wi-Fi och även laddningsstationer för de som 
behöver ladda telefonen under kvällen och 
natten. Utlottning av fina priser kommer ock-
så att ske i deras tält.

Fler och fler stadsfestivaler blir gratis, men 
det försöker Kirunafestivalen undvika. ”För 
att behålla kvalitén så kan vi ha flera toppak-
ter varje kväll”, berättar Robert. Fler artister 
kommer att släppas till våren så håll utkik! De 
som är klara så här långt är Lars Winnerbäck, 
Sabina Ddumba, Miriam Bryant, Silvana 
Imam och Blacknuss ft Eric Gadd.

Hjampis är stolta att presentera Otto 
Knows till Kirunafestivalen 2016! 

En festival för alla!
Text: Ida Lundh & Carro Olofsson    Foto: Kirunafestivalen
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Parkeringsbristen på Hjalmar  Lundbohmsskolan - en fara

Den rådande parkeringssituationen på Hjalmar Lundbohmsskolan har försatt 
eleverna och lärarna i en livshotande situation. Bristen på parkeringsplatser gör 
att en mängd felparkeringar görs vilket leder till att tillgängligheten till ambulans 
och brandbil försvåras.
- Det är total kaos, säger eleven Axel Öskog.

Som kan ses på bilderna står bilarna 
väldigt osammanhängande och inte alls 
effektivt. Ingången till parkering är delvis 

blockad och den tänkta vägen in går 
inte att köra på. För att överhuvudtaget 

komma in på parkeringen är trafikan-
ten tvingad till att köra på gräsmattan. 

Situationen försvåras även av vinterns 
snö. Som man också kan se på bilden är 
ett antal parkeringsplatser  upptagna av 

snöhögar.

Text: Isak Klein    Bild: My Tiensuu

Med temperaturer ner till 
-30°C förstår man varför 
människorna här i Kiruna 

väljer att ta bilen. Att det inte är någon 
skillnad på gymnasieelever och sina 
förälrar är en självklarhet. Att en stor 
mängd av eleverna på Hjalmar Lund-
bohmsskolan använder någon form av 
ett personligt fordon till att transporte-
ra sig själv till skolan är en naturlig del 
av livet här uppe i Kiruna. Detta har 
dock lett till stora problem. 

Axel Öskog, elev på Hjalmar Lund-

bohmsskolan som dagligen använder 
bil.

- Det är nästan alltid helt fullt på par-
keringen. Om man inte kommer till 
skolan innan kl8 är det nästan omöjligt 
att hitta en laglig parkeringsplats. Jag 
som går sista året har ibland lektioner 
först vid lunch, vilket gör att jag sällan 
är först på skolan.

Den stora mängden fordon som elev-
erna använder har gjort att Hjalmar 
Lundbohmsskolan sitter i en livsfarlig 

situation. Tack vare parkeringsbristen 
görs väldigt många farliga felparke-
ringar. Förseningar till lektionerna är 
bara en mindre konsekvens av denna 
situationen. Problemet som ligger i 
denna parkeringsbrist är tillgänglighe-
ten till ambulans och brandbil. Den 
stora mängden felparkeringar gör att 
det kan vara helt omöjligt för både 
brandbil och ambulans att ta sig fram 
på några parkeringar. Detta gör att 
Hjalmar Lundbohmsskolan just nu är i 
en riskzon ifall något skulle hända. 

- De många felparkeringarna gör också 
att det är svårt att ta sig fram på parke-
ringen. Om det tex hade börjat brinna 
på fordons hade aldrig en brandbil 
lyckats ta sig dit. Det är total kaos och 
man känner sig inte särskilt trygg ifall 
det skulle hända något, berättar Axel.

Hur har då denna olyckliga situation 
uppkommit?

Magdalena Wäppling, trafikin-
genjör Kiruna Kommun, 
förklarar att när denna skola 

byggdes följde man inte den parke-
ringsnorm (uppkom 2015)  Kiruna 

Kommun har idag. Man följde inte 
heller den tidigare parkeringsnormen 
(uppkom 2007). Hjalmar Lund-
bohmsskolan, som byggdes i slutet 
av 1960-talet, hade helt enkelt andra 
förutsättningar än vi har idag. Ungdo-
marna i dagens samhälle använder sig 
av fordon på en mycket större bredd 
än tidigare. Den stora mängden bilar, 
a-traktorer och mopeder kunde man 
inte förutse. Det nya parkeringspro-
grammet (2015) ligger trafikstrategin 
i att utöka möjligheterna till kollektiv-
trafik samt gång/cykelbanor, detta för 
att göra det så lätt som möjligt att ta 
sig till skolan utan bil.

Såhär förtvivlad kan man känna sig vissa extrema dagar.
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Vem är du?

1. Det är fredagkväll, vad 
gör du?

 Stannar hemma, slår på en film och i all-
mänhet bara tar det lugnt.

 Drar hem, fixar mig och sticker till kompisar-
na och kommer hem tidigast 5.

 Packar väskan och sticker till gymmet så-
klart!

 Läxan ska ju vara inne nästa månad, så-
klart jag gör den!

2. Du och din klass ska på 
klassresa, vad är det första 
du packar ner?

 Gympadojjerna, man kan ju inte bara sitta.
 Penna och papper, man vet aldrig vad man 

kan behöva anteckna.
 Mobilen, man måste alltid kunna prata med 

kompisarna.
 Min favoritsak såklart, kudden (sängen får 

ju inte plats).

3. Hur skulle du beskriva 
din klädstil?

 Ett par mjukisbyxor är väl det bästa!
 Kläderna är väl inte det viktiga?
 Tränningskläder of course, man kan ju hin-

na springa till gymmet.
 Något riktigt snyggt, många skulle kalla det 

uppklätt, jag kallar det vardagskläder.

4. Ni har precis fått veta att 
ni ska göra ett grupparbete 
i skolan, vilken roll har du i 
gruppen?

 Grupparbete? Det är jag som gör allt ändå.
 Sticker efter halva tiden till gymmet.
 Jag slänger upp fötterna på bänken och 

kollar när de andra jobbar.
 De andra fixar det ändå så jag sticker.

5. Hur ser idrottslektionen 
ut för dig?

 Sätter mig på en bänk och rör mig inte ur 
fläcken på hela lektionen.

 Äntligen en lektion där man kan träna, så 
jag gör allt jag bara kan för att visa att jag är 
bäst.

 Står mest bara och pratar om helgen.
 Försöker göra mitt bästa eftersom jag vill få 

bra betyg, även fast jag hellre sitter och läser.

Plugghästen
Du sitter gärna hemma med en bok eller var-
för inte ett skolarbete. Alla uppgifter du någon-
sin har fått har alltid varit klar minst en vecka 
innan inlämnings datum.
Många kallar dig pluggis eller nörd men det är 
du stolt att vara!

Träningsnörden
Du är en aktiv människa, tar gärna en prome-
nad eller varför inte en springrunda runt stan. 
Dåligt väder har aldrig stoppad dig. I värsta 
fall kan man ju alltid sticka till gymmet.

Slapparen
Du väljer helt klart en kväll hemma i soffan 
före allt annat. Man brukar säga att man kan 
vara en morgon eller kvällsmänniska, men du 
är inget av det. Det finns inte en enda timme 
på dagen då du inte föredrar soffan före allt 
annat.

Festaren 
Du är verkligen inte en morgonmänniska.
Du älskar sena kvällar med många vänner. 
Många brukar säga att du är ute lite för ofta, 
men vad kan de egentligen säga?

Vem blev du? Få reda på ditt resultat    
genom att räkna ihop vilken symbol 
du hade flest av. 

Flest   du blev Plugghästen
Flest  du blev Träningsnörden
Flest  du blev Slapparen
Flest  du blev Festaren

Är du den där klassiska pluggisen eller kanske en slappare eller 
varför inte något mitt emellan? 

Nu kan du ta reda på vem du är genom att svara på dessa fem 
enkla frågor!

Text och bild: Fia Sandgren och Ida Stålnacke
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Trump Highlights
Det är nog väldigt få i världen som ännu inte hört namnet Donald 

Trump. Vare sig han sagt något sexistiskt, racistiskt eller rent av idi-
otiskt så ekar hans stämma klart och tydligt för hela världen och han 
har på så sätt blivit ett allmänt skämt. Här följer nu några av världens 

favorit citat av världens favorit idiot.
Text: Julia Rauhala Öhberg

Trumps intelligenta kom-
mentar om den globala 
uppvärmingen. Vem bryr 
sig om djuren som dör och 
människorna som måste 
fly pga av miljöförstöring-
en när Trump vill kunna 
njuta av värmen och få 
fläkta sin tupé i en varm 
sommarbris.

“One of they key 
problems today is 
that politics is such 
a disgrace. Good 
people don’t go into 
government.”

Man kan säga mycket 
om Donald Trump, men 
man kan iallafall inte 
säga att han inte är själv-
medveten.

“When Mexico sends its people, 
they’re not sending the best. 
They’re not sending you, 
they’re sending people that 
have lots of problems and
 they’re bringing those 
problems with us. They’re 
bringing drugs. They’re bring-
ing crime. They’re rapists… And 
some, I assume, are good people.”

Här har vi ett klassiskt 
Trump citat. Det har racism 
och hyckleri. Tydligen har 
Trump glömt bort att hans 
ex-fru Ivana Trump har 
beskrivit en incident med 
president kandidaten som 
“rape”.

“It’s freezing and 
snowing in New York 
– we need global war-
ming!”

“Let’s make 
America great 
again!”

Bra idé. Låt oss återigen 
göra samkönat äktenskap 
förbjudet. Låt oss förbjuda 
aborter och straffa kvinnor 
som gör olagliga aborter. Låt 
oss slänga ut alla som inte är 
vita, heterosexuella män ur 
Amerika (men behåll några 
kvinnor som männen kan 
utnyttja) och låt oss skylla 
på Kina för miljöförsöring-
en. Helt enkelt, låt oss göra 
ett land som är perfekt för 
Donald Trump.

Tips!

Har dessa citat gjort dig 
sugen på att klä ut dig till 
världens läskigaste mons-
ter nästa halloween? Surfa 
då in till youtube och sök 
helt enkelt efter “Donald 
Trump makeup tutorial” 

Min favorit är av youtubern: 
“tadelesmith”. Hon visar hur 
man kan gå från en förnuf-
tig person till en babblande 
idiot med hjälp av kraften i 

smink.           

Åsikter av Julia Rauhala Öhberg



Hjampis 30 2016 Hjampis 31 2016

Filmerna vi ser
fram emot

Warcraft: The Beginning

Efter år av besatthet av spelet World 
Of Warcraft kommer nu äntligen 

filmen. I “Warcraft: The Beginning” 
får vi följa orcherna och människorna 
i ett omskakande äventyr. Orchernas 
hemland förstörs och de behöver en 

ny plats att bo på. Kommer de bringa 
förödelse till människornas land i 

jakt på ett nytt hem? Eller kommer 
de sluta fred? Den här filmen ser jag 
verkligen fram emot! I en bio nära 

dig i maj iår.

Assassin’s Creed

Detta verkar vara året då spelutveck-
larna har öppnat öronen till publi-

kens rop på filmadaptioner på spelen 
vi älskar. Såsom i spelen upptäcker 
en något ordinär person sina förfä-

ders spännande liv som “assassins”. I 
filmen har vi Callum Lynch i rollen 

som vår ordinära hjälte, vad kommer 
han att göra med sin nyfunna kun-
skap? Det får vi se i december i år.

Suicide Squad

Film efter film har vi sett hur hjältarna 
gått ihop för att bilda superteam för 

att rädda världen, bla bla bla. Men nu 
är det dags för the bad guys att få sin 
plats i rampljuset. Några av världens 
farligaste brottslingar samlas ihop för 
att bilda ett super team. Tillsammans 

ska de rädda världen, men kan de 
se förbi sina egna onda sinnen? Det 
återstår att se. “Suicide Squad” är en 
av årets mest omtalade filmer och i 
augusti får vi se om den är värd all 

hype.

The Purge: Election Year

I de tidigare “The Purge”-filmerna har 
vi sett både de som gladeligen deltar 
i ‘the purging’ och vi har även sett de 

som gör allt de kan för att hålla sig 
undan och överleva natten. I “The 

Purge: Election Year” får vi återse fö-
redetta polis sergeant Barnes då han 
nu jobbar under senator Charlene 

Roan som chef för säkerheten. Roan 
vill göra ‘purging’ olagligt men det 

kommer inte bli lätt då många vill ha 
kvar denna makabra tradition. Kom-
mer Barnes lyckas försvara Roan? och 
kommer ‘purge natten’ försvinna för 
gott? I juli släcks törsten på svar då 

filmen äntligen kommer ut.

Fantastiska vidunder och 
var man hittar dem

Om du är det minsta intresserad av 
“Hary Potter” så har du troligtvis 

redan hört talas om denna film som 
kommer handla om författaren till 
en av trollkarlsvärldens mest kända 
böcker. Newt Scamander har rest 

runt om i världen i sitt sökande efter 
magiska djur, och hans resor har varit 

framgångsrika. Scamander är nu i 
New York med djuren han hittat, när 

något går snett... Några av djuren 
rymmer och han måste nu fånga de 
innan de gör för mycket skada eller 
blir upptäckta av mugglarna. Så har 
stavarna redo, för i november är det 
dags att återigen besöka trollkarls-
världen för att än en gång bli en del 

av äventyret.

Ghostbusters

Tre paranormala experter i New York 
upptäcker att någon skapat en apparat 
som förstärker paranormal aktivitet. 

Till deras hjälp har de en New York ex-
pert som känner staden lika bra som 
sin bakficka. Kommer de rädda New 
York eller ännu en gång släppa lös en 
enorm marshmallow-man? I juli får 
vi svar då det är dags att välkomna 
tillbaka spökjägarna till den stora 

vita duken.

Text: Julia Rauhala Öhberg
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En pratstund 
med 

Doug Seegers
En mild novemberkväll förra 
året träffade jag och Henny 
Doug Seegers på Scandic. Jag 
hade kontaktat arrangören av 
konserten som Seegers skulle 
hålla i stan senare på kvällen 
och de lyckades klämma in en 
intervju några timmar innan 
han skulle på scen. Seegers var 
här för en julkonsert som skul-
le hållas i Kiruna Kyrka, och 
trots att mitt skinn bränns bara 
jag går nära kyrkan så hade jag 
ändå en biljett till konserten 
och jag var redo att träffa man-
nen vars liv har beskrivits som 
en askungesaga.

D oug Seegers föddes i en 
väldigt musikalisk familj 
där båda föräldrarna var i 
ett country-band, mam-

man spelade basfiol påpekar Seegers 
under  intervjun. Intresset och kärle-
ken för country var då en ganska själv-
klar väg för deras son Doug. Pappan 
lämnade dock familjen under Seegers 
tidiga tonår och det måste ha satt sina 
spår. Att Gud och religion är viktigt 

för Seegers framgår tydligt under tiden 
som vi sitter och pratar. Han berättar 
om hur hans mamma brukade ta med 
han till kyrkan för att lyssna på gospel 
och hur det har hjälpt till att forma 
hans religösa liv. 

Det får mig att fundera, hur stor 
inverkan har egentligen ens barndom 
på ens vuxenliv? Om vi ser till psykolo-
gins stora namn som Burrhus Skinner, 
Freud och så vidare så skulle svaret 
nog vara; väldigt stor. Men är vad våra 
föräldrar utsätter oss för verkligen det 
som formar oss

       

till människorna vi tillslut blir? 
Kanske Seegers generation var mer   
mottaglig för föräldrarnas vägledning 
än vad min generation är. När han var 
tonåring hade han inte internet eller 
en smartphone där han kunde hitta 
nästan all världens information inom 
2 sekunder och det är kanske det som 
har gjort han till en country älskande 
kristen som sina föräldrar. Men hur lik 
är jag mina föräldrar? Inte väldigt, men 
om jag växt upp på tex 60-talet kanske 
jag hade varit det. Vem vet.

              Foto: Henny Fjordell

Doug Seegers fick sitt stora genom-
brott när han medverkade (oplane-
rat eller ej, det har diskuterats) i Jill 
Johnsons program: “Jills Veranda”. 
Johnson gillade Seegers röst och låt så 
hon ordnade en inspelning av låten 
tillsammans med honom, och resten är 
historia.

Seegers berättar för mig att han en 
kväll var dyngrak och kände att han 
nått botten då han bad sin gud om 
hjälp, och det var inte långt senare 
som “Jills Veranda” hände. Vem hade 
trott att den här skruttiga gamla 
alkoholiserade amerikanska mannen 
skulle komma från ingenstans och 
göra succé i Sverige? Jag såg program-
met då det sändes och gjorde iallafall 
inte det. Jag tänkte; ‘häftig gubbe’, inte 
mycket mer. Några månader efter 
programmet började rykten flyta om-
kring om en turné och Seegers har nu 
gjort mer än 70 spelningar i Sverige. 

Doug Seegers basics:

- Douglas ”Doug” Seegers

- Född 1952 Long Island, 
New York

- Country musiker

- Känd från ”Jills Veranda”

Nu gråter han. Det tar mig utan 
föraningar. Jag hade just frågat vad 
han anser vara meningen med livet 
och jag verkar ha träffat en öm punkt 
så att säga. Mellan snyftningarna och 
snörvlandena får han fram det; enligt 
Doug Seegers handlar livet om att 
göra allt man kan för att vara lycklig 
och för att göra de omkring en lyckli-
ga. Det är ett fint svar men jag känner 
mig helt felplacerad när han sitter 
där och gråter, som tur är var det den 
sista frågan så jag avrundar, vi kramas 
och vi skiljs åt.

Märklig värld vi lever i. Ena dagen 
kan man sova under en bro och hålla 
sig varm med hjälp av en stadig ström 
av brännande alkohol och den andra 
dagen tjäna storkovan på ett land på 
andra sidan Jorden. 

Så när ni får barn läs då inte historien
om Askungen för dem, utan berätta

istället historien om Doug Seegers; 
han som gick från alkis till coun-
try-stjärna.

Text: Julia Rauhala Öhberg
Foto: Henny Fjordell
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Bästa pizzan i stan

Palladium Restaurang & Pizzeria
Meschplan 5
0980-632 00

Tuolla Grill & Pizzeria
Borgenvägen 2
0980-633 00

Pizzeria Midnattshörnan
Magnetitvägen 40
0980-611 11

Pizzeria Sicilia
Vänortsgatan 10
0980-160 10

Restaurang LaGuna
Mangigatan 26A
0980-130 00

Lombolo Pizzeria & Grill
Österleden 
0980-633 00

Tre Kronor Pizzeria
Industrivägen 9
0980-614 78

I Kiruna finns det många olika pizzerior och det är den maten som folk 
beställer mest av så varför inte ha en tävling och utse vem som egentligen 

har de bästa pizzorna i Kiruna? 
Vi som gör skoltidningen Hjampis frågade några av Kirunas mest kända 

pizzerior om de ville och kunde vara med och tävla.

Tävlingen gick till såhär:
Vi beställde en Vesuvio från varje pizzeria 
sedan satte vi i juryn oss ned och smakade av 
pizzorna. Var och en i juryn fick sätta poäng 
från ett till tio på varje pizza utifrån kvalité 
på gräddningen, fyllningen och bottnen. 
De tre pizzor som fick flest poäng rangord-

nade vi tillsist från första till tredje plats. 
Palladium blev vinnare tackvare att den 
pizzan hade den bästa balansen mellan de 
tre kriterierna vi hade och de hade även den 
bästa kvalitén.

Text: Lisa Kulborg & Carro Olofsson
Foto: Julia Rauhala Öhberg

Pizzapanelen bestod 
av: Alicia Nyström, 
My Tiensuu, Ida 
Stålnacke, Lisa Kul-
borg, Henny Fjordell & 
Fia Sandgren.

Pizzeria Sicillia

Palladium 
Restaurang & 

Pizzeria

Pizzeria 
Midnattshörnan

1

2 3



Hjampis 36 2016 Hjampis 37 2016

Drömmen att bli bäst
Att ta steget upp till världstop-
pen är något som nästan alla vi 
individer har önskat oss någon 
gång i våra liv. Vare sig vi spe-
lar handboll, ishockey eller fot-
boll, åker längdskidor, alpint 
eller dansar, spelar pingis eller 
tränar skytte, är målet samma 
sak. Det slutgiltiga målet, det 
som driver oss, sporrar oss och 
pressar oss. Detta mål är det 
som får ut den absolut sista or-
ken ur våra kroppar. Detta mål 
är det som bygger upp glöden 
och motivationen, tjurskallig-
heten och envisheten. Allt för 
drömmen, drömmen att bli 
bäst.

För de flesta individer, stannar 
detta vid en dröm. Att verklig-
heten springer ikapp en i slutet 

av tonåren är en naturlig del av livet. 
Planer för framtiden startar, strukturen 
byggs upp. Högskoleansökningar eller 

jobbansökningar skickas in. Att bli 
vuxen är en verklighet som skrämmer 
oss alla i början. Att ta klivet från de 
trygga ungdomsåren ut till det verkliga 
livet är såpass skrämmande att ång-
est och panik byggs upp. Rädslan att 
misslyckas, rädslan att inte skaffa det 
liv man har planerat, kan bryta ner 
en totalt. Detta är något som vi alla i 
vårt utvecklade samhälle konfronterar 
varenda dag. Rädslan för misslyckande.

Däremot, för någon enstaka 
procent, blir drömmen att bli 
bäst en verklighet. Problemet 

när någonting blir verklighet är insik-
ten kring situationen. När någonting 
är möjligt, som en dröm (fast den kan 
verka så otroligt absurd eller osanno-
lik), ser man endast situationen ur en 
synvinkel. Man ser endast de positiva 
och roliga aspekterna. Man ser ing-
enting ur de mer negativa aspekterna 
såsom den mängd träning, tid, kostnad 
och de uppoffringar man är tvungen 
att göra i sitt liv. När verkligheten slår 
till emot en, kan denna väg vara lika 
skrämmande som att ta ett kliv ut i 
vuxenvärlden i den normala världen.
Att ta steget in på ett alpint skidgym-
nasium är starten på att kunna förverk-

liga sin dröm för en alpin skidåkare. 
Att komma in i en miljö med flera 
likasinnade och motiverade människor 
är en stor fördel. Stimulerande trä-
ningspass med hög konkurrens i back-
en får ens motivation att stiga och täv-
lingsmänniskan går igång. Strävan att 
åka snabbare utvecklar ens skidåkning 
då viljan och modet att gå utanför sin 
komfortzon ökar. Tillsammans, genom 
åren, utvecklas skidåkningen. Vissa ut-
vecklas mer, andra mindre. Drömmen, 
att bli bäst, kvarstår däremot för alla.

Jag började på Gällivare skidgym-
nasium hösten 2012. Gällivare var 
då 1 av 3 alpina riksidrottsgym-

nasium i Sverige. Förutsättningarna 
kunde inte varit bättre för mig som 
nybliven FIS-åkare (från franskans 
fédération international de ski, In-
ternational Ski Federation). Förut-
sättningarna och de tuffa träningarna 
gjorde sitt. Första året på Gällivares 
skidgymnasium blev jag rankad som nr 
1 i världen bland 96:orna. Efter år med 
en otrolig mängd timmar i träning, 
förberedelser och inlärning av sporten, 
var jag äntligen påväg i rätt riktning. 
Steget från dröm till verklighet, låg nu 
inom räckhåll. 

Men att glassa på sin talang, såsom jag 
gjorde, går inte ihop med att bli bäst. 
Efter ett nästan helt bortkastat andra år 
på skidgymnasiet, med ett dåligt mind-
set och omogna handlingar, petades jag 
från att få köra med juniorlaget. I bör-
jan slog detta mig väldigt hårt och jag 
tappade motivationen till nästan allt. 
Men efter en sommar i KK4 på LKAB, 
började jag förstå vad som verkligen 
krävdes för att bli bäst. Motivationen 
kom tillbaka, träningsvilligheten var 
där. Resultat kom som jag knappt 
kunde drömma om. Jag tog det riktiga 
klivet, från att ha varit en liten omogen 
skitunge, in i vuxenvärlden inom den 
alpina koncernen. Jag var rankad 168 i 
världen bland alla vuxna män. Dröm-
men hade blivit verklighet. 

Efter att få ha kommit in denna 
värld, denna dröm som jag alltid 
haft, kändes det inte längre rätt. 

Denna verklighet hann ifatt mig. Jag 
var inte längre beredd att lägga ner 
dessa mängder timmar på träning. 
Jag var inte längre beredd att offra så 
mycket av mitt privatliv. Prioritering-
arna byttes och mitt tankesätt ändrades 
helt. Idrotten som jag hade älskat var 
inte längre samma sak. Pressen från 
sponsorer, familj, vänner och landslag 
hade blivit för mycket. Psykiskt och 
fysiskt slut påbörjade jag en ny väg i 
livet. Den “vanliga” vägen med skola, 
plugg och jobb. Denna väg som de 
flesta människor runtom mig har tagit. 

För mig, var detta en väldigt svår 
vändning i livet. Man hör om 
många elitidrottare som efter 

sina långa och framgångsrika år tappar 
bort sig själva. Dom vet inte vad dom 
ska göra med sitt liv och är väldigt 
vilsna. Även jag, som bara hade en kort 
karriär, kände igen mig i detta. Mitt 
mål hade alltid varit att bli bäst, jag 
hade inte ens haft tankar på att bli nå-
got annat. När skidorna lades åt sidan 
och jag var tvungen att börja förbereda 
mig för vad som komma skall, var det 
helt tomt. Det är först nu, nästan 1 ½ 
år senare, som jag börjar hitta min väg 
framåt, vad jag vill göra och hur jag ska 
göra detta.

Denna väg är en möjlighet som jag har 
fått av mina år inom idrott. Genom 
många år på resande fot där jag har 
träffat många olika människor, har jag 
byggt upp kontakter runtom i världen. 
Även mina resultat inom skidåkning 
har resulterat i möjligheter inom den 
akademiska världen. Idrott är något 
som har format mig och miljoner 
andra människor och idrotten kom-
mer att fortsätta forma miljontals 
människor. 

Idrott är något som är otroligt vack-
ert. Att få sitta och kolla på dessa 
övernaturliga människor som pres-

sar sina kroppar förbi gränser man själv 
aldrig hade varit i närheten av. Idrott 
är däremot inte bara prestation. Idrott 

drar ihop oss människor till ett. När 
Sveriges herrlandslag i ishockey vann 
guld i OS Turin, kunde vi alla dela 
lyckan som ett land. Eller när Ingemar 
Stenmark åkte skidor, när hela Sverige 
stannade upp för att hejja på honom 
mot guld. Denna gemenskap går inte 
att hitta någonstans förutom inom 
Idrott. Idrotten binder oss alla samman 
och förenar oss i glädje och lycka, men 
även i motgångar. Tillsammans vinner 
vi, tillsammans förlorar vi.

Text: Isak Klein  Bild: Kristina Klein
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Vad är anledningen till att ni måste skriva ner 
orsak, läkemedel och datum när någon häm-
tar smärtstillande läkemedel som Alvedon och 
Ipren?
Eftersom att jag som skolsköterska står inom häl-
so- och sjukvårdslagen är jag dokumentationsskyl-
dig. Vi har fört journal på er elever sedan grund-
skolan fram till nu och det är därför jag frågar vad 
ni heter, vad ni tar för läkemedel och orsaken till 
varför ni tar läkemedlet. Vi för ingen statistik över 
hur ofta eleverna hämtar smärtstillande läkemedel.  

Är det vanligt att elever kommer och hämtar 
smärtstillande läkemedel? 
Nej, jag tycker inte att det är så vanligt. Det finns 
en klar orsak till varför man hämtar smärtstillande 
läkemedel och det är främst vid migrän, mensvärk 
eller förkylning. Ibland har eleverna glömt sina 
egna tabletter och då kan man komma till mig. 
Jag upplever inte att eleverna kommer i onödan. 
Jag vet inte om eleverna har med sig egna tablet-
ter, men hos mig efterfrågas det inte så mycket. 

Vad finns det för risker med att överdosera 
Alvedon, Ipren och liknande medel?
Ja, det finns risker och det är därför det står på 
förpackningarna hur mycket man ska ta. Tar man 
för mycket och överdoserar så kan njurar och lever 
ta stryk på sikt. Tarmfloran kan förändras och 
tarmarna kan ta skada vid överdosering. Man ska 
ha i åtanke att betrakta Alvedon, Ipren, Panodil 
etc. som ett läkemedel, och inte ta det i onödan. 
Ta inte för minsta lilla utan vid verklig smärta, det 
är då läkemedlet ger effekt. Har man huvudvärk 
kan man i första hand dricka vatten och vila. Man 
kan göra mycket innan man tar ett läkemedel och 
det är viktigt att ni elever lär er det. 

Finns det något som du tycker är viktigt att 
eleverna vet om? 
Det är viktigt att eleverna känner att dom ska 
kunna komma till mig om de inte mår bra. För 
eleverna är jag en slags företagshälsovård med en 
öppen mottagning som man alltid är välkommen 
till under skoltid. Man ska inte behöva känna att 
man inte får komma till mig utan det är viktigt att 
eleverna känner sig trygga. Jag kanske informerar 
lite extra och frågar varför man vill ha en värkta-
blett. Det är för att man inte ska ge om det inte 
finns behov för det. Jag upplever att eleverna of-
tast har behov för det och det är inget de hittar på.

Dagligen konsumeras mängder av olika typer av 
smärtstillande läkemedel, såsom receptfria och 
receptbelagda. Smärta är den vanligaste orsaken 
till att man tar till exempel Alvedon eller får 
något starkare utskrivet av läkare. Bipacksedel 
medföljer i samtliga fall, men hamnar mer gärna 
i soptunnan än blir läst. Kroppen tar givetvis 
skada utav dessa typer av läkemedel, till mindre 
och större utsträckning. 
Men vad är konsekvenserna vid för hög kon-
sumtion och hur påverkas kroppen av en nor-
mal dos? 

Vi är tre tjejer på Naturprogrammet som valde 
att arbeta med detta som gymnasiearbete. Med 
hjälp av enkät och en intervju med vår skolskö-
terska Yvonne, har vi haft möjlighet att bättre 
förstå hur relationen till smärtstillande läkeme-
del ser ut i Kiruna.

 

Ja           Nej        Vet inte Dagligen        Vid huvudvärk       Vid mensvärk
Alltid vid smärta         Oftast vid smärta    
Mer sällan än aldrig        Övrigt

Vet du konsekvenserna av att överdosera
smärtstillande läkemedel?

Vid vilka tillfällen tar du
smärtstillande läkemedel?

Smärtstillande medel kan skada
Ann-mari Johansson, Amanda Eriksson och Cornelia Fredriksson från NA13 
har skrivit artikeln. Den är baserad på deras gymnasiearbete.

Yvonne Säynäjäkangas-Strömberg, skolsköterska på Hjampis

”Det är viktigt att eleverna 
känner att de ska kunna 

komma till mig om de inte 
mår bra.”
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“En gång så var jag på G med en kille och han sov 
över hos mig. Morgonen efter när jag vaknade upp 
kände jag någonting hårt mot min rumpa och tänkte 
genast att han ville ha sex. Så jag vände mig om och 
börjar smeka honom. Han stönade lite lätt och fortsät-
te att trycka sig mot mig. Helt plötsligt så hör jag han 
fråga, “vad håller du på med?” Jag spärrar upp ögonen 
och frågar tillbaka, “vadå? vill du inte ha sex?” Nejdå, 
fel som jag hade så visade det att han sov under hela 
tiden.”

“Jag och en kille bestämde oss för att göra ett sex-ta-
pe och efteråt skulle han skicka den till mig. Men 
istället för att skicka det till mig råkade han skicka den 
till en annan person som hade samma namn som mig. 
I slutändan löste det sig och tjejen tog bort den, men 
jag skämdes ihjäl.”

”En gång hade jag sex med en kille samtidigt som två 
av mina bästa kompisar låg på varsin sida av sängen, 
det vill säga vi hade sex mitt emellan dom när de även 
försökte sova. Det mest WTF var att mina kompisar 
då vägrade byta till en annan säng som då fanns i 
rummet brevid, utan dom skulle absolut sova i samma 
säng som oss.”

“En gång så hade jag sex på en tjejtoa på ett offentligt 
ställe. När jag sedan kommer ut från toan så sitter det 
4 av mina tidigare ligg utanför. Blickarna man möttes 
av var obeskrivliga.”

“Den här gången var det faktiskt jag som var sämsta 
haffet. Jag låg med en kille i en rätt liten toalett. Jag 
låg på rygg och sedan skulle jag byta ställning, men 
det gick lite snett så jag råkade sparka till han i huvu-
det ashårt, trodde helt ärligt att han skulle tuppa av! 
Men det gick bra så vi både skrattade åt det och fort-
satte som aldrig förr. Det fanns ingen hejd på varken 
mig eller han då.”

Historierna är uppsamlade av: Julia Bäckström, Lovisa Lehto, Stina Korvi, Josefine Töyrä

Sämsta sexupplevelserna... 
EVER!

Har du någongång varit med om något riktigt pinsamt som hänt då du helst 
bara skulle  vilja försvinna från den stunden? Kanske denna pinsamma upple-
velse hände i samband med att du och din älskling skulle ha lite extra mysigt 
eller varför inte med ett one night stand..? Vi har snappat upp några awkward 
moments från några elever som valt att berätta om just deras värsta och mest 

pinsamma stund. Läs och njut...

“Jag hade hållit på med en kille ett tag och skulle 
sova över hos honom för första gången. På morgo-
nen bestämde vi oss för att ha sex i duschen. Han 
hade ganska precis klivit in i duschen när jag kände 
att det började svartna för ögonen. Jag sa till han att 
jag behövde gå ur duschen och det nästa jag minns 
är att jag ligger på golvet och sen sitter på hans säng. 
Förvirrat frågar jag honom vad som hänt, jag får då 
veta att jag svimmat två gånger och dessutom fått min 
mens och blodat ner hans badrumsgolv.”

VI BJUDER PÅ
ETT MEDLEMSKAP!
(VÄRDE 100KR)

JAG
ÄGER.

Är du medlem är du ägare.
Som medlem i Coop får du poäng varje gång du 
handlar och drar ditt Coop MedMera-kort - på Coop 
och hos våra utvalda partners. 

Poängen använder du sedan i Poängshoppen, där 
du hittar allt från matvaror, produkter och rabatter, 
till upplevelser och resor. 

Utöver alla poäng och allt det ger, kan du också 
förvänta dig riktigt �na medlemspriser varje vecka, 
samt personliga rabatter och erbjudanden baserade 
på hur ditt vardagsliv och dina inköp brukar se ut. 

Insatsen för att bli medlem är 100 kr som går till din 
lokala konsumentförening. 
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Blacknuss feat. Eric Gadd

lars winnerbäck

otto knows

silvana imam

sabina ddumba

miriam bryant

Köp förköp innan 1 juni
— 30% rabatt!

facebook.com/kirunafestivalen    |    instagram.com/kirunafestivalen    |    kirunafestivalen.nu

med flera...

Efter gymnasiet fortsatte jag att jobba 
på Folketshus i Kiruna som maski-
nist/konferanstekniker tills i december 
då jag spontant bestämde mig för att 
resa ner till Stockholm för att sedan 
stanna kvar där, mest eftersom jag inte 
ville bli en gammal och bitter gruvar-
betare samt att jag alltid velat flytta 
till någon större stad och bara se vad 
som händer. Väl här nere lyckades jag 
charma in mig så att jag får bo hos 
mina släktingar och hos en av mina 
kompisar, så nu bor jag på lite olika 
ställen runt om i Stockholm medans 
jag söker efter en egen lägenhet. Jag 
jobbar som parkeringsvärd ungefär 
80% med förvånansvärd bra lön 
medan jag har diverse ströjobb på 
sidan om för att komma upp i 100%. 
Livet flyter på och jag har det mycket 
roligare härnere även fast jag kan 
sakna Kiruna ibland. Nattlivet är 
också ganska kul måste jag erkänna 
med klubbar som har öppet till klock-
an fem och nytt folk varje kväll. 

Direkt efter studenten fick jag 
sommarjobb på Ica men redan 
första veckan började jag sakna 
skolan eftersom jag insåg att det 
var mer chill och dagen flöt lugnt 
och fint där till skillnad från på 
jobbet. När sommaren tog slut var 
jag arbetslös i fyra månadet, det 
var jobbigt eftersom man var 
rastlös hela tiden och hade ingen-
ting att göra, man träffade inte 
sina vänner varje dag som man 
annars brukade göra i skolan. 
Efter det hoppade jag runt mellan 
några jobb ett tag men nu har jag 
fast jobb och trivs med det.  

 Mitt liv efter studenten blev inte 
direkt som jag tänkt mig. Jag gick 
fordons utbildnings på Hjalmar 
Lundbohm skolan men kunde inte 
fortsätta inom den branschen på 
grund av en arbetsskada. Men jag 
har fått se en variation av arbetsli-
vet som jag inte tänkt mig. Jag 
saknar dock den branschen jag 
utbildade mig inom. Men jag är 
glad för dem erfarenheter jag fått i 
arbetslivet som bland annat vård 
biträde och skiftesansvarig på 
Frasses. På Frasses har jag fått lära 
mig mer om ansvar å hur ett 
företag fungerar och inom vården 
har jag fått lära mig hur man 
bemöter olika personligheter och 
det har lärt mig hur jag ska kunna 
bemöta kunder på ett professio-
nellt sätt.

ALEXANDRA VIKLUND, 19 ÅR.
 GICK UT EL- OCH 

ENERGIPROGRAMMET 2015

ADRIAN WOLLMÉN, 19 ÅR.

GICK UT RYMDGYMNASIET 2015

JONNA TERVAHAUTA, 21 ÅR.
GICK UT FORDONS- OCH

TRANSPORTPOGRAMMET 2013
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          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
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