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VALKOMMEN
..

Hej, och välkomna till DIGGIT! 

Vi som skriver detta välkomnande heter Arta och Alexander, och det är vi 
som är redaktionschefer! Vi som går Samhäll Media har under de senaste 
veckorna jobbat flitigt med denna upplaga av DIGGIT. Vi är så stolta över 
att presentera tidning nr 39!

Mycket under året har varit konstigt. Den pågående pandemin har tvingat 
oss att anpassa oss och tänka på ett helt nytt sätt kring allt möjligt. Skola, 
jobb, fritid, hur vi rör oss omkring varandra... Vi hoppas att DIGGIT kan 
erbjuda lite nöje under dessa osäkra tider!

I vår upplaga kommer spännande texter om skolans atleter, 
ökända kriminella, Hollywoods mörka sida och mer. 
Ni kan även se DIGGIT-klassiker som “Vrålåk” 
och “Chans till Romans.”!

Allt detta, och mer, går att hitta om ni 
bara bläddrar vidare. Vi hoppas att 
ni har lika roligt när ni läser som 
vi haft när vi skrivit.

Hälsningar, Arta Abazi och 
Alexander Bergström.
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sandra & ållefanten
”Omg wtf i helvete va sexig dueeee! ”

filippa & emma
”Ja okej vi fattar att vi är lika”

nellie & selma
”Abow va mumsigt med en
Strawberry Daquiri alltzå”

jonatan & nathalie
”May the force be with you”

lovisa & ida 
”Höss äre märä?”

rinesa & leona
”High school to went we, school High to 

went Y ’all ”

alexander & arta
”Förstö bruvv?”

fanny & lisa
”Med en prilla eller två blir allting 

bättre”

mikael & gustav
”Vi är 100% Estet-Media”

karro & diyar
”Har du fastnat eller?”
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REDAKTIONEN
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Foto - Filippa Karlgren & Emma Hämäläinen
Layout - Filippa Karlgren
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          Sandra Sandra 
  Acheampong  Acheampong

Sandra går sista året på Ållebergsgymna-
siet med inriktning RIG Volleyboll. Hon har 
redan en lovande karriär inom sporten men 
vill sikta ännu högre. Till sommaren 2021 
är tanken att hon sitter på ett flygplan över 
Atlanten till USA för studier och volleyboll i 
ett nytt lag.

Sandra Acheampong är en energisk tjej och hon 
kommer alltid med ett leende på läpparna. 
Samtidigt som hon är glad och sprallig finns det 
gott om attityd att ta fram när det gäller. 
Volleybollen kom in i Sandras liv när hon gick 
i fyran och det var pågrund av hennes kompisar 
som tvingade henne att komma och spela. Att 
spela var kul och sporten växte i hennes ögon 
mer och mer. 

När gymnasietiden skulle börja flyttade Sandra 
från Varberg, hit till Falköping för att spela 
volleyboll på RIG-nivå och läsa 
samhällsvetenskapliga programmet med 
inriktning media. Volleybollen tar upp mycket
 tid av dagarna men att hon får frukost, lunch, 
middag tycker hon är lyxigt. Det är skönt att få 
det serverat. 

Hur kändes det att flytta hemifrån? 
- Jag tyckte det var väldigt, hur ska man säga, 
exciting, och jag såg fram emot nya möjligheter. 

Till sommaren ska Sandra ta sitt pick och pack 
och flytta till USA. Hon flyttar närmare bestämt 
till Florida . Där ska hon plugga på college och 
samtidigt spela för Daytona State College. Efter 
detta berättar hon att hon vill satsa på att spela
professionellt, i exempelvis i Italien. 

Hur kommer det sig att du valde college?
- För ungefär två sen blev jag kontaktad av en 
scout men jag svarade inte. Då var jag i 
Rumänien  år 2018 och svarade inte på 6 
månader heller. Jag förstod inte att det var på 
riktigt. Sedan fick jag en till när vi spelade 
Nevza beachvolleyboll med landslaget och då 
kontaktades jag av en scout som hette Sandra. 
Hon berättade att hon hade sett mig spela och 
undrade om jag var intresserad av college. 
Hon hjälpte mig med all information och hon 
la upp en profil på SIDA, alltså en video med 
olika bilder/videos från när jag spelar. Blev 
sedan kontaktad av tre olika skolor, Rhode Is-
land, Tennessee, och Daytona. Jag pratade med 
alla coacher men kände att jag connectade med 
coachen i Daytona mer. Jag fick då ett 
stipendium där allt betalas. Vi började fixa ett 
visum till mig och fick sedan mer information 
och att jag ska få komma och hälsa på i vår. 
Väntar just nu på att skriva kontrakt. Om allt 
går som det ska åker jag till USA i juli. 

Du ska ju studera samtidigt, men vad ska du 
läsa?
- Marketing, försäljning generellt men specifikt 
plugga till mäklare. 

Varför tror du att du är så bra på volleyboll? 
Vad utmärker dig som spelare?
- Min spänst, vilja och min reaktionsförmåga. 
Min spänst mätte senast 131 centimeter. 

Det bästa Sandra har åstadkommit i sin vol-
leybollkarriär är var när hon spelade Nevza i 
Finland och landslaget tog hem silvermedaljen.

Text & layout: Lovisa Dahlman
Foto: Johannes Nenne Larsson

5 snabba:

Chips/godis? - Godis

Favoritfilm? - The Notebook

Om du fick välja en superkraft, vilken 
skulle det vara? - Teleportering

Tacos/pizza? - Tacos

Utekväll/innekväll? - Utekväll

3 saker man inte kan vara utan i ditt kyl-
skåp? - Monster, ost och Loka 
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Julen närmar sig och snart 
är 2020 (äntligen) slut. Vil-
ket år. Tänk att i början av 

året hade vi knappt hört talas 
om coronaviruset. Att det skul-
le komma till Sverige och tvinga 
oss till distansundervisning och 
besöksförbud på äldreboenden 
hade ingen trott i januari. Social 
distansering, toapapper som tar 
slut, itslearning som ligger nere 
och rädslan för minsta lilla host-
ning, allt det där har präglat våra 
liv under det senaste året. Nu har 
världen fått prova på ofrivillig 
ensamhet och isolering, och även 
om alla länder har haft olika me-
toder och restriktioner så har vi 
alla kunnat konstatera att ensam-
het inte är mycket att ha.

Vår generation har inte skött det 
här helt ordentligt. Vi festar, vi 
kramas, vi står och flåsar varan-
dra i nacken i matsalskön. Medan 
våra mor- och farför-
äldrar h a r 

v a r i t h e l t 
isolerade. Det är inte schysst. Det 
är inte rättvist. Det är bara de i 
riskgrupperna som fortfarande 
har vett nog att vara rädda, de får 
lida i ensamhet. Vad hände med 

att ta en för laget? En för alla, 
alla för en? Det är hel-
ler inte schysst 
av oss att ris-
kera att 
belasta 
v å r -
den. 

Det 
ä r 
r e n t 
ut sagt 
vårdslöst , 
oansvarigt och 
respektlöst. Men det 
visste vi ju redan, eller hur? 
Vi måste väl få leva lite också?

Men vilka är “vi”?

När julen närmar sig blir en-
samheten mer påtaglig. Det är 
mörkt och kallt och det enda 
som lyser är frånvaron; 
frånvaron av de som 
inte vågade komma; 
frånvaron av de som 
aldrig kommer. På 
julafton vill vi vara 
med vår familj och 
denna jul kommer det 
att kännas extra viktigt för 
oss. Vi kommer att ställas inför 
ett dilemma denna jul, kommer 

vi att våga krama våra äldre släk-
tingar?

Det finns 
forskning 

s o m 
säger 

a t t 

k r a m a r 
är viktigt 

för vårt väl-
mående, till och 

med till den grad att vi lever 
längre desto mer vi kramas. Hur 
många kramar har jag fått det här 
året? Hur många har min farmor 
fått? Kommer jag att våga krama 
farmor till jul? Efter att ha kramat 
halva klassen på julavslutningen? 
Vågar jag om smittspridning-

en har minskat? Vågar jag 
trots att jag kan vara en 

av dom dära’, en av de 
där symtomfria smitt-
bärarna?

Får jag krama farmor 
till jul?

Vi måste ju få leva lite.

Av Nathalie Arvidson

En krönika i juletider

Får jag krama farmor till Jul?
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ÅLLEBERGSGYMNASIETS
ELEVAMBASSADÖRER

Ansiktet utåt för skolan

Text & Layout: Nellie Andersson
Bilder: Elin Odh

Elevambassadörerna är en grupp bestående av 20 
glada elever från olika program på skolan. Alla är 
de noga utvalda av studentsamordnaren Elin Odh, 
för att agera ansiktet utåt för Ållebergsgymnasiet. 
I deras uppdrag ingår bland annat marknadsfö-
ring av skolan och medverkan på olika event. 

”Gemensamt för allihop är att de är glada, energirika 
och sociala personer” svarar Elin på frågan om vad 
hon letar efter när hon rekryterar nya ambassadörer, 
då uppdraget inkluderar många möten med elever 
och vuxna. ”Men också för att alla kommer från olika 
program och ska fungera bra ihop!” säger hon och 
ler, uppenbart nöjd med gruppen hon valt ut att re-
presentera skolan. Hennes önskan är alltid att grup-
pen ska trivas bra ihop så att det alltid är något att 
se fram emot när man ska träffas, ”så att ”jobbet och 
ansträngningen” blir roligt och något man ser fram 
emot!” I elevambassadörernas uppdrag ingår bland 
annat grundskolebesök - där man besöker de olika 

högstadierna i  kommunen och berättar om vad vi har 
att erbjuda. Bland annat om de olika programmen, 
våra fina lokaler och de olika idrottsutbildningarna. 
De deltar även vid olika event, såsom vid öppet hus 
och på studenten. Utöver uppdragen hittar man på 
mycket kul ihop!  

Clara Gunnarsson i SA18s gör sitt tredje år som ele-
vambassadör på Ållebergsgymnasiet och hon upp-
manar verkligen alla som kan söka - att ta chansen! 
Utöver alla roliga grundskolebesök, inspirerande fö-
reläsningar och nya människor hon mött har hon fått 
massa erfarenhet och vänner för livet. ”Vi hittar på 
mycket roliga saker ihop också, inte bara på skolan!” 
säger hon och berättar om när de var på Wrågården, 
bara en av alla de gånger de varit iväg tillsammans, 
när de först hade team-building i form av femkamp 
följt av en riktigt god lunch följt av dessert. En rik-
tigt rolig och lyckad dag. ”Det kanske låter klyschigt, 
men det är verkligen skolans roligaste uppdrag!”

”Skolans roligaste uppdrag”

Foto taget före nuvarande covidinstruktioner
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      anske är hon den nya deckardrottning-
en, den före detta eleven på Ållebergsgymna-
siet Josefine Hektor. Redan som femtonåring 
startade Josefine resan med sitt hemliga skri-
vande till boken Sömmerskorna. Nu vid 23-
års ålder har hon fått sin första bok utgiven. 
Är detta början på en författarkarriär? 

Ja, kanske är det så. För att få reda på mer om 
Josefine Hektor och skapandet av hennes nya 
bok tog jag kontakt med henne och fick en in-
tervju med falköpingstjejen. Josefine har alltid 
haft ett stort intresse för skrivandet och hon har 
alltid älskat att läsa. 

Josefine har testat på att arbeta som ungdomsre-
porter på Falköpings tidning. Efter att ha plug-
gat Samhäll på gymnasiet bestämde hon sig för 
att åka utomlands och backpacka i Asien, 
Australien och Nya Zeeland, men vad hände 
sen?

Vad jobbar du med nu?
- Efter skolan började jag jobba på både Fal-
köpings tidning, Skövde nyheter och Västgöta 
Bladet på olika vikariat. Jag hoppade runt lite 
där det behövdes och har väl egentligen gjort 
det sedan dess. 

Josefine berättar även att hon arbetat nere på 
Smålands tidningarna vilket hon är tacksam 
över då hon förklarar att det finns väldigt få jobb 
som journalist, särskilt när man inte är utbildad. 
Dock är hon nu fast anställd på lokaltidningen 
i Skara. 

”Man lär sig 
alltid något nytt”

K Hur gick boksläppet till?
- Boken släppte jag den 24 augusti och boken har ju 
legat i skrivbordslådan och hängt med ända sen jag 
var femton år gammal, men den blev klar för typ ett 
år sedan. Sen skickade jag in den till olika förlag, 
men det har ju också varit en process att bearbeta 
och redigera boken. 

Vad fick dig att skriva boken och vart 
kom inspirationen ifrån?
- Ja, jag har ju alltid varit den som gillat att 
spendera tid på biblioteket och jag fastna-
de speciellt för lokalhistoriska böcker. Jag 
läste mycket om textilkrisen på 60-70-ta-
let vilket fascinerade mig.

Josefine fortsätter att berätta hur hon blev 
mer intresserad av tk-krisen vilket i sin 
tur ledde till skapandet av Sömmerskorna. 
Boken handlar om två sömmerskor som försvinner 
i slutet av 60-talet, men som ej blir återfunna förän 
i nutid då en tjej som lider av psykisk ohälsa, ång-
est och ätstörningar snubblar över försvinnandet då 
man hittar sömmerskornas kvarlevor. 

Tips till någon annan som är sugen på att skriva 
sin första bok?
- Själv så har jag nog gjort alla nybörjarmisstag man 
kan göra, att bara öppna ett dokument och börja 
skriva. Efter ett tag lärde jag mig att man måste ha 
en plan, alltså skriva en synopsis innan man börjar 

så man kan knyta ihop säcken i slutet. 
Sen är det bara att tvinga sig själv att sät-
ta sig ner och skriva, hålla ut och lita på 
sin egen förmåga. 

Vad var det roligaste med att skriva 
och släppa boken?
- Jag gillar ju att skriva så processen har 
varit väldigt rolig. Efter att ha släppt bok-
en har det också varit väldigt kul att få 
höra vad andra tycker då jag i stort sett 
har hållit det hemligt för alla förutom 
mamma och pappa. Men samtidigt har 

det varit lite utlämnande då man öppnar upp och an-
dra får läsa ens tankar osv. 

Josefine avslutar med att berätta hur glad hon är över 
att boken har släppts i fysisk form, att många bibli-
otek har valt att ta in boken i sitt sortiment och hur 
spännande hela början på hennes resa har varit. 

JOSEFINE 
HEKTOR

Foto - Daniel Johansson 
Text & layout - Filippa Karlgren
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En vlnter full av 
Disney

Det har precis blivit vinter ute och mörkret blir allt 
mer påtagligt. Det kan vara svårt att veta hur man 

vill spendera sina kvällar eftersom man helst av allt 
vill sätta sig i soffan med en mysig filt, tända lite 

ljus och en kopp varm choklad i händerna. Då är det 
precis det jag tycker du ska göra genom att ladda ner 

Disney+.  

Jag längtar till soffan efter en härlig vinterdag och 
starta en riktig nostalgifilm som tex den spännande 
Mästerdetektiven Basil mus, den musikaliska High 

School Musical eller varför inte en av de humoristis-
ka Ice Age filmerna. Det är vad jag kallar vintermys. 

Känslan av att få ryckas med i en gammal Disney-
film när Aristocats eller Oliver och gänget svishar 

förbi på skärmen får mig att känna mig som ett barn 
igen. Att sitta halvspänd framför de spännande Pira-
tes of the Carribien filmerna eller en av de klassiska 
Star Wars filmerna är en av mina favoriter. Det finns 
över 500 filmer och 6000 avsnitt så ja det finns verk-

ligen något för alla och oavsett smak. 

Disney beskriver sidan som 
“The best stories in the world, all in one place” 

och jag hade inte kunnat säga det bättre själv! 

Läs mer på www.disney.se

- FÖRETAG
Klockan är kvart i ett när vi försiktigt smyger in 
i F4201. Redan innan vi gick in hörde vi ett lågt sorl 
från klassrummet. Klassrummet är fyllt av ekono-
mielever som diskuterar med låga röster med varan-
dra.  Vi vinkar ut en grupp som vi är där för att inter-
vjua och sätter oss vid ett bord i slutet av korridoren. 

De heter Sticare UF. De säljer färgglada klistermär-
ken till mobiler och datorer, berättar de. De fick idén 
när de kollade runt bland flera inspirationsbilder, säger 
Hilda Gustafsson, administratören 
i företaget. Utöver Hilda så består 
gruppen av marknadsförare Hann-
aida Larson, säljare Jakob Ekman, 
ekonomiansvariga Stina Conrads-
son och sist men inte minst VD:n 
Rut Folkesson. Vi frågar vad som har varit svårast 

med att starta ett UF-företag och de 
berättar om det stora ansvar som 
ligger på deras axlar. De har själva 
fått ordna möten med banken och 
kontakta olika företag som krävs i 
produktionen. En annan svårighet 
har varit att designa klistermärke-
na, det är gruppen som gör det själ-
va. I skrivande stund har de blivit 
klara med två av fem klistermär-
ken, det är dem ni kan se på sidan.  

För den som är nyfiken på var man kan köpa dessa klis-
termärken förklarar VD:n Rut att försäljningen främst 
sker via sociala medier, men att de även har planer på 
att dyka upp på marknader och mässor.

- Vad är ert mål? undrar vi. 
- Att gå med vinst, svarar Rut.
- Och att vi blir nöjda med produkten, tillägger Hilda. 

Vi tackar UF företaget och beger oss till nästa intervju.

Eleverna på ekonomi- och 
handelsprogrammet läser 
kurserna entrepenörskap 

och företagande. De får då 
starta, driva och avveckla ett 

UF-företag. 

 STICARE UF

PRODUKT: Klistermärken

INSTAGRAM: @sticareuf

KÖPA: Instagram & Facebook  

UF
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Nathalie & Ida

 CUTZ UF  

PRODUKT: Skärbräda 

INSTAGRAM: @cutzuf

KÖPA: Instagram & Facebook

Sista företaget vi valt att intervjua är Cutz UF. När 
vi möter dem i grupprummet vi bestämt träff i, så sit-
ter de och förbereder ett föredrag de ska hålla om sitt 
UF-företag. Man hör dem diskutera om hur de ska 
lägga fram sin idé på bästa sätt och vi startar vår in-
tervju med den självklara frågan, vad är det ni säljer? 

Thilda Jälthammar, som är VD, förklarar att de vil-
le skapa något i trä och fastnade efter lite letande på 
Pinterest för en smart skärbräda. Ekonomiansvariga 
Emma Frölin beskriver att skärbrädan är gjord i mas-
sivt trä. Det smarta med den är att man kan skjuta in 
en tallrik under skärbrädan och då med mindre spill 
skrapa över de hackade grönsakerna till tallriken. 

Emma förklarar vidare att de valde att kontakta Saaid 
Echebbati och Alexander Stefanescu som går linjen 
träteknik. Tillsammans skapade de företaget Cutz UF. 
Emma och Thilda står mestadels för ekonomin och 
marknadsföringen medans Alexander och Saaid står 
för produktionen. Vi blir imponerade då vi förstår att 
de skapar hela produkten själva från scratch!  

När Gåva UF kommer för sin intervju har de 
med sig ett exemplar av sin produkt, en vackert in-
slagen korg fylld med olika små presenter. Vi tit-
tar nyfiket på innehållet; choklad, doftljus, knäck-
ebröd och kaffe tillsammans med lite annat smått 
och gott ligger bland den dekorativa halmen. Grup-
pen, bestående av Alva Henriksson, Anna Rosén, 
Cecilia Malm, Belal Almawi och Gabriel Persson, 
har tillsammans kommit fram till vad som ska vara 
i korgen. De började fundera redan innan somma-
ren och efter att ha kontaktat och skapa olika sam-
arbeten med företag har de nu en färdig korg att 
presentera.

- Vi tänkte ha flera olika korgar för olika perso-
ner och högtider, men vår handledare föreslog att 
vi skulle kunna rikta in oss på korgar företag kan 
ge till sina anställda, förklarar företagsledare Alva 
Henriksson. Så än så länge har vi bara en korg.

- Det har varit svårt att hitta varor till bra priser, 
säger Belal Almawi som är ansvarig för ekonomin. 
- Och det blir särskilt svårt att förhandla om inköps-
priser när vi inte vet hur många korgar vi kommer 
sälja, inflikar Alva.

Idén är att både privatpersoner och företag ska 
kunna köpa korgar. Korgarna kommer att säljas på 
Instagram och Facebook, men även på mässor och 
marknader. De kommer förhoppningsvis också stå 
och sälja här på skolan, berättar gruppens mark-
nadsförare Anna Rosén. Målet är att sälja 100 kor-
gar, efter jul hoppas de ha kommit halvvägs. Sen 
gör de detta förstås för att lära sig och få känna på 
det inför framtiden, inte enbart för att gå med vinst.

Gåva UF verkar onekligen ha det mesta under kon-
troll och ger intrycket av att vara en mycket enad 
grupp. På frågan om de trivs med sina roller i före-
taget förklarar Anna att alla hjälps åt oavsett upp-
gift. Vi önskar Gåva UF lycka till och vi skiljs åt. 

Alla är överens om att de tycker att starta ett UF före-
tag har varit roligt då man aldrig annars hade kommit 
på tanken att försöka om man inte hade fått chansen 
via skolan. Thilda förklarar däremot att det har va-
rit delar i arbetet som man inte tänkt på innan t.ex. 
banken och allt vad det innebär. Vi förstår att det inte 
bara har varit att komma på en produkt och sedan ska-
pa den utan att det ligger mycket arbete bakom innan 
man kan sätta igång och tillverka den första skärbrä-
dan. 

- Vi har valt att marknadsföra oss främst via Facebook 
och Instagram, säger Thilda. 
- Det är där man kan beställa produkten ifrån men vi 
har också tänkt åka ut på mässor och marknader fram-
över, fyller Emma i. 

Deras mål är i första hand att bli nöjda men också att 
ro arbetet i hamn genom att gå plus. De tillägger även 
att det är en stor möjligt att få lära sig inför framtiden. 

Vi lämnar UF företaget och får känslan av att de kom-
mer lyckas riktigt bra. Vi ser tillbaka på våra inter-
vjuer och inser att vi lärt oss massor. Det är tydligt att 
det inte bara är det man ser utifrån utan att det ligger 
mycket jobb och engagemang bakom företagen som 
man ibland inte tänker på. Vi kan bara avslutningsvis 
säga - LYCKA TILL!

GÅVA 
UF

PRODUKT: Presentkorg

INSTAGRAM: @gavauf

KÖPA:  Instagram
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Edvin Garp
Detta är en glad och sportig kille som ägnar mycket tid 

åt fotbollen i IFK Falköping samt gymmet. Han har 
även ett stort intresse för att ratta runt i sin egen BMW. 

Edvin letar efter en tjej med mycket humor. Hon får 
även gärna vara ansvarsfull.

Din bästa raggningsreplik:
Jag har Disney plus att dela med mig av. 

Mattias Ahlin
Detta är en glad kille som har ett stort intresse för 

bowling och golf. Han tycker även om att kolla på film 
eller att vara med kompisar. Mattias söker en tjej som 

är snäll, rolig och omtänksam och som gärna vill hänga 
med på hans matcher som hejarklack. 

Din bästa raggningsreplik: 
Simma kan jag, men i dina ögon drunknar jag.

Alfons Jaktlund
Här har vi en kille som oftast är glad och är en riktig 
festprisse. På sin fritid spelar han fotboll och är hyfsat 
bra på FIFA. Tjejen han söker får gärna spela FIFA 
själv men inte vara så bra så att hon kan slå honom. 

Denna tjej får även gärna vara rolig och spontan. 

Din bästa raggningsreplik:
Jag har tappat mitt telefonnummer, får jag ditt?

Selma Johansson
Selma är en glad och positiv partypingla som du oftast 

kan hitta på Lerran en lördagkväll. Om hon inte hänger 
där är hon förmodligen ute med vänner eller ser på en 

actionfilm hemma. 

Din bästa raggningsreplik: 
Om jag hade fått upp dig på Tinder hade du fått en 

superlike direkt.

Ida Karlsson
Detta är en snäll och glad tjej som gillar att spela fotboll 
på fritiden, mycket fotboll. Om man inte hittar henne 
på planen brukar hon umgås med kompisar och festa. 
Ida söker en sportintresserad kille, helst en hockeykille, 

som ska vara lojal och omtänksam.

Din bästa raggningsreplik:
Varför lyssna på Spotify när världens hetaste singel 

finns här?  

Melker Kalén
Melker är en rolig kille som gillar att lira boll på sin 
fritid. Utöver detta är han en social person som inte 

tackar nej till fest. Han vill gärna ha en tjej som är lika 
rolig som han själv och är lätt att prata med. 

Din bästa raggningsreplik:
Hej, jag var bara tvungen att gå fram till dig annars 

skulle jag ångra mig resten av kvällen.

edde099

adikarlsson

temmeltuss

mattiasahlin

alfonsjaktlund

Text och layout: Fanny Andersson  Foto: Fanny Andersson & Selma Johansson

melkerkalen

talitas02

Talita Suljevic
Talita är en omtänksam tjej som tycker om att kolla 
på film. Hon är även väldigt social och rolig, så hon 

hänger ofta med kompisar eller går ut och festar.  Talita 
söker efter en snäll kille som tycker om att titta på film 
lika mycket som henne. Hon ska även ha väldigt bra 

humor för att få henne att skratta. 

Din bästa raggningsreplik:
Får jag låna din telefon jag lovade min kompis att jag 

skulle ringa när jag träffade min drömkille. 

Singeloch sökandeSS
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Cameron Boyce: 
Vem har inte växt upp med Disney och dess många 
tv serier? Cameron Boyce blev ett välkänt ansikte i 
tv snabbt med hans medverkan på Disney i bland an-
nat rollen som Luke Ross i den framgångsrika serien 
Jessie. Han medverkade också i de populära disney 
filmerna Descendents som de senaste året fortsatt un-
derhålla de yngre. Han fortsatte underhålla fram tills 
sin död då han tragiskt lämnade oss till följd av ett 

epileptiskt anfall bara 20 år gammal. 

Sir Ian Holm:
Han är känd för sina legendariska roller som Bilbo i           

Sagan om ringen och den onda roboten Ash i kultfil-
men Alien. Han blev adlad år 1998 men fortsatte sin 
karriär med många filmer på CV:T efter detta, bla kult 
ikonen Bilbo, en roll som han spelade över ett spann 
på 15 år. Trots att man kanske inte har sett Sagan Om 
Ringen filmerna är Bilbo Baggins en karaktär de allra 

flesta känner till. 

Hon var en känd jurist och ledamot för USAS högsta 
domstol mellan åren 1993 till sin död 2020. Hon är 
bland annat känd för dem stora framgångar hon haft 
i jämställdhetsrörelsen innan hennes framgång i po-
litiken. Hon stod upp för generell jämställdhet men 
också kvinnors rättigheter och deras rätt till abort. År 
1993 blev hon nominerad av dåvarande president Bill 
Clinton att bli ledamot för Usas högsta domstol. Utan 
henne hade dagens samhälle kunnat se väldigt annor-
lunda ut och tack vare hennes insatser har vi kommit 

en lång bit påväg mot jämställdhet.  

Ruth Bader Ginsburg:

Han är känd som en av världens bästa baskets-
pelare och han var den yngsta spelaren att nå 20 
000 päng. Kobe var påväg till sin dotters basket-
match när hans helikopter kraschade pga tjock 
dimma. Kobe avled tillsammans med hans dot-
ter och 7 andra passagerare. Vi har alla kastat en 
pappersboll mot en soptunna och sagt ”Kobe” 
och kommer alltid vara ihågkommen som den 

basketlegend han var. 

Kobe Bryant

Luke Perry:
Luke är en känd skådespelare ifrån den kända serien 
Beverly Hills men han har också spelat en stor roll i 
serien Riverdale och många andra filmer. Han drab-
bades av en stroke 2019 och det var den som ledde 
till hans död. Han dog mitt i inspelningen av serien 
Riverdale vilket gjorde att man valde att ge hans ka-

raktär i serien ett avslut också. 

Han kommer föralltid vara ihågkommen som legen-
dariska Chewbacca i STAR WARS universumet, en 
roll han behöll ända till en av de senaste Star wars 
filmerna, the force awakens. Han lämnade ett stort hål 
i hjärtat på alla Star Wars fans den 30 april 2019 då  

han drabbades av en hjärtattack och lämnade oss.   

Peter Mayhew: 

Vi alla har hört om serien Glee och Naya spelade che-
erleadern Santana Lopez i serien. Hon är också känd 
som modell och sångerska. Naya anmäldes försvun-
nen den 8 Juli 2020 ifrån hennes hyrda båt och hon 
hittades död på havets botten. Naya räddade hennes 

fyra åriga son men hon hade inte kraft 
att rädda sig själv. 

Naya Rivera:  

Han är mestadels känd för sin roll i marvel filmerna 
som Black Panther och Thoth i filmen Gods of egypt. 
Han somnade in i sitt hem 28 augusti efter en 4 års 
kamp mot tarmcancer och blev bara 43 år gammal. 
Han spelade många roller under sin cancerbehandling 
och hans sista film heter Da 5 Bloods som kommer 

släppas postumt efter hans död 2020.

Chadwick Boseman

JONATHAN & IDA

 STJÄRNORNA VI MINNS
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Text & Layout: Leona Shabani

Bakgrund
Adel är uppvuxen i Stockholmsförorten Husby 
och men bor idag i Akalla. Efter en stökig ung-
domstid hamnade han i fängelse. Han blev dömd 
för bland annat grov misshandel och grovt va-
penbrott. Han började skriva texter och spela in 
låtar för att fördriva tiden när han avtjänade sitt 
straff. Adel berättar att han alltid tyckt om musik 
och klassiska raplåtar av artister som Tupac och 
Nas men det var inte förrän han satt inne som han 
började skriva sina egna raplåtar.
 
- Det var när jag satt inne som jag började skriva 
och skriva och skriva och det började växa. Det 
var ett tidsfördriv från början.  Jag var inlåst 23 
timmar om dagen och det fanns inget att göra, det 
blev ganska tråkigt med tv, säger Adel.

Vändpunkt
Efter sin tid i fängelset började han samarbeta 
med musikproducenten Prodotto Di Superti och 
tillsammans skapade de musik som de själva 
kallar “gangsterpop”. De jobbade på låten “Ski-
na” som på något sätt och vis lyckades spridas 
via musiktjänsten soundcloud och fick flera tusen 
lyssningar och massa bra kritik. 2017 slår han 
igenom stort med denna debutsingeln “Skina” 
som sedan dess har spelats ca 17 miljoner gånger 
på Spotify. Adel har även haft framgångar med 
låtar som “Spring” och “Narcos” samt gästat en 
rad hitlåtar, bland annat Dree lows Kapabel 2 och 
Santa lucia men Adel är långt ifrån nöjd.

- Det här är bara början. Det är nu man ska jobba, 
det är nu det gäller att vara produktiv och pusha 
ännu hårdare, säger han.
Och visst har han pushat hårdare! Idag äger Adel 
tillsammans med sin barndomsvän, Dree low 
ett eget skivbolag known as Five Star General 
Records. Där de ger ut sin egen musik samt hittar 
yngre talanger som får chans att förverkliga sina 
drömmar inom musikbranschen. 

Adel Dostani, grabben som gick från att leva 
ett kriminellt liv till att bli artist. Han avtjäna-
de ett långt fängelsestraff där han blev uttrå-
kad och började skriva när han satt inne. Efter 
sin tid i fängelset startade hans karriär som 
artist.

En av hans första låtar vid namn ”Skina” 
läcktes ut och blev en hit! Idag har låten 
över 15 miljoner streams. Musiken hjälpte 
till men jag räddade mig själv, säger han om 
vägen ut.

Husbyrapparen 
Adel Dostani 

Text & Layout: Leona Shabani
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Väduren & Vattumannen
Det finns aldrig ett tråkigt ögonblick mellan Väduren och 
Vattumannen, vilket gör deras förhållande extremt spännan-
de. Båda skyltarna är vansinnigt äventyrliga, så de är alltid 
redo för vad som helst - in och ut ur sovrummet. Medan andra 
par kanske tröttnar på varandra förblir dessa två starka och 
tycker alltid om att vara i varandras sällskap.

&

&

Kräftan & Oxe
Dessa två stjärntecken fungerar bra med varandra 
eftersom de har en tät anslutning både fysiskt och 
känslomässigt. De förstår varandra inifrån och ut, 
vilket hjälper till att deras band tänds ännu mer när 
förhållandet växer. Detta par är kraftfullt eftersom 
de alla vet hur de kompletterar varandra med lätt-
het, vilket ger en långvarig kärlek som är svår att 
få tag på.

Tvillingarna & Vattumannen
En Tvilling och Vattumannen har en galen mental och emotionell 
koppling. De får varandra till fullo, som om de har känt varandra i flera 
år. Dessa två tecken är också stora på kreativitet och idéer. Fastän de är 
mycket i harmoni med varandra och tycker om att spendera så myck-
et tid tillsammans som möjligt, njuter de också av deras oberoende.

Kräftan & Fiskarna
Kräftan och Fiskarna är två kalla vattentecken som 
har en instinktivt och en massiv kosmisk koppling. 
De arbetar bra tillsammans eftersom var och en vet 
precis vem den andra är och är stolta över det. Dessa 
tecken har också en mycket stark känsla av sig själ-
va, vilket gör att de lätt kan bilda en fast bindning 
som håller. Slutresultatet är en djup, mental kopp-
ling som inte lätt tas bort.

Jungfrun & Oxen
Eftersom båda är jord skyltar slår Jungfrun och 
Oxen verkligen av det. Deras förhållande är coolt, 
lugnt och samlat. Dessa två stjärntecken är ock-
så ärliga och uppriktiga, vilket gör dem otroliga 
människor att komma nära, särskilt i ett seriöst, 
långvarigt förhållande. De har inte bara mycket 
integritet utan de har också samma egenskaper och 
värden. Detta gör att de verkligen kan förstå varan-
dra till fullo.

Lejonet & Skytten
Passionen är hög mellan Lejonet och Skytten eftersom båda tecken 
njuter av livet och älskar andra som känner samma sak. De är båda 
passionerade för vad de vill ha ur den här världen och är mycket 
uppmuntrande att hjälpa den andra att uppnå något mål eller dröm. 
Båda är eld skyltar och har en djupgående förståelse för den andra, 
vilket hjälper dem att komma överens. Passionen som dessa två 
tecken har för livet, kärleken och varandra är otroligt berusande.
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Jungfrun & Oxen
Eftersom båda är jord skyltar slår Jungfrun och 
Oxen verkligen av det. Deras förhållande är coolt, 
lugnt och samlat. Dessa två stjärntecken är ock-
så ärliga och uppriktiga, vilket gör dem otroliga 
människor att komma nära, särskilt i ett seriöst, 
långvarigt förhållande. De har inte bara mycket 
integritet utan de har också samma egenskaper och 
värden. Detta gör att de verkligen kan förstå varan-
dra till fullo.

Vågen & tvillingarna
Ett förhållande mellan Våg och Tvilling handlar om en stark 
intellektuell koppling. Båda är lufttecken och djupt in i mental 
stimulering. Sinnet är en mycket intressant och en sexig sak 
för dem. Dessa tecken ger också en stor förståelse och upp-
skattning för den andra, vilket gör dem till en utmärkt match. 
Ett par som dessa tycker om att hålla freden i sitt förhållande 
genom att erbjuda varandra vänskap, kunskap och förståelse.

Skorpionen & Kräftan
Ibland fungerar inte två passionerade människor i 
ett förhållande. Men om en person är en Skorpion 
och den andra är en Kräfta, blir det perfekt. Dessa 
två vattentecken är intensiva när det gäller känslor, 
men det verkar bara göra dem ännu mer kompati-
bla. Skorpionen och Kräftan ger varandra passion, 
vilket gör att de kan arbeta bra när de är parade.

Skytten & Väduren
Skytten och Väduren är båda eldtecken, så du kan förvänta dig en 
seriös het passion mellan dessa två. De har galna mängder energi att 
ta med sig i förhållandet, som bara växer sig starkare när det fortsätter 
att blomstra. De uppskattar varandras vilda entusiasm för den andra 
personen och livet omkring dem. Medan motsatser i vissa fall lockar, 
visar dessa två tecken att vara mer lika kan föra en ännu närmare. 
Det här är ett par som kan driva igenom allt som livet känner för.

Stenbocken & Oxen
Det finns en anledning till att dessa två tecken har ansetts ha 
mer kemi än något av de andra astrologiska tecknen. Stenbock-
en och Oxen kommer att vara tillsammans för alltid och faktiskt 
njuta av varandras sällskap ända till slutet. Anledningen till att 
deras band är så tätt är att de har den uppriktiga respekt och kär-
lek till varandra som bara äkta par kan erbjuda. Deras beundran 
för den andra är nästan oroväckande men också otroligt rörande.

Jungfrun & Stenbocken
Jungfrun passar utmärkt ihop med Stenbock-
en eftersom de i grund och botten är mycket 
lika. Jungfrun står precis lika stadigt med båda 
fötterna på jorden som Stenbocken. Båda är 
målmedvetna och som par kan de uppnå mycket 
och klara sig väl genom de flesta av livets kriser..

Fiskarna & Skorpionen
Dessa två stjärntecken kan komma in i varandras 
tankar och veta vad de tänker nästan lika bra som 
om de tänkte på det själva. Men de är inte bara i 
intellektet; de har båda hunger efter att förstå den 
andras kropp och själ och lära sig vad som får 
den andra personen att kryssa. I slutet av dagen 
väljer dessa två att gå igenom livet, arm i arm.
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Text & layout: Leona  Shabani & Karro Mahrat



KAN VI LÅTA KVINNOR 
ANDAS!

Har du aldrig känt dig påhoppad? Kränkt? Rädd? Arg? 
Frustrerad? Den här frågan går mest till dig som är 
kvinna. För min del som en muslimsk beslöjad kvinna 
har jag gått igenom mycket. “Åk hem till ditt hemland! 
din terrorist”, “ ta av dig slöjan”,  “du tillhör inte Sveri-
ge”, ständigt har jag hört kommentarer om min klädstil 
samt religion. “Ja ja” svarar jag dem och går därifrån 
eftersom de aldrig kommer att förstå min åsikt eller 
mitt perspektiv i livet eftersom de tänker inuti boxen.
 
Alla har rätten till yttrandefrihet så jag förstår mig inte 
på de här rasistiska människorna som inte förstår att 
man får uttrycka sig och klä på sig vad man fucking vill 
så länge man inte kränker någon. Och om vi ska vara 
helt ärliga nu, hur i hela ….. kan man störa sig på kvin-
nor som är beslöjade, asså fattar nada!!!! Vissa män 
klagar på att kvinnor visar för mycket hud och man 
klassar dem som respektlösa kvinnor, å andra sidan 
finns det kvinnor som gillar att täcka sig och ändå så 
klagar dessa män på att vi har för mycket kläder på och 
klassar oss som “terrorister”. Vafan ska man ha på sig?! 

“Du som kvinna ska inte ha på dig så”, “byt om och 
täck dig istället”, “ sluta täcka dig”, många många män 
sätter krav på vad kvinnor ska ta på sig och hur de 
ska agera. När ska man låta kvinnor leva i fred, när 
har dessa män tänkt sig att hålla käften och låta oss 
leva. Det är så mycket press och krav på oss kvin-
nor som stör  kvinnans privatliv och vårt  val i livet. 
Snälla någon sköt dig själv istället och sluta döma 
utifrån klädstilen man har, man kan inte döma någon 
utifrån kläderna man bär eller slöjan man har på 
huvudet, man kan aldrig veta vad den andra har gått 
igenom.

Än idag så finns det kvinnor som lider av att deras 
makar/pappor/bröder osv pressar dem samt tvingar 
dem till att ha på sig slöjan mot deras vilja. Det är fel, 
läskigt och äckligt att man än idag har det tankesättet 
att man tvingar kvinnan till att bära slöjan. Å andra 
sidan finns det kvinnor som väljer det själva men 
får inte ha på sig den för sin pappa eller make. Sluta 
bestäm över kvinnor! sluta bry er om andras val! 
När ska dessa män förstå att kvinnor har rättigheter 
också! 

Text & Layout: Karro Mahrat

Hur känns det att vara den enda manliga balettaren i Falkö-
ping?

- Jag har inga speciella tankar kring det. Jag är en av de få killar i Falkö-
ping som går i dans, och en av ännu färre som dansar balett. Om något är 
jag stolt att jag tagit den vägen jag gjort och utvecklat mig inom de områ-
den som jag faktiskt velat. Balett och modern ses ofta som  ”tjejiga” dan-
ser, men det finns mycket rum för både maskulint och feminint i de, och att 
få ta del av båda ger en sorts frihet som ingen annan sport gett mig. 

Vad är dina tankar om dansen framtiden?

- Just nu tränar jag i Göteborg 5 dagar i veckan för att utvecklas så 
mycket som möjligt under sista året i gymnasiet. Jag har tre skolor jag 
planerar att söka till just nu, och sedan får vi se hur det blir med det. 
Tanken är, i alla fall, att bli utbildad dansare och eventuellt hamna i ett 
bra kompani eller i en agentur som kan hjälpa mig bygga upp en stabil 
karriär.

När började du dansa?

- Jag började dansa barndans när 
jag var ungefär 4 år,
och började senare i street och 
hiphop stilar! 
Balett började jag med vid 
15 års ålder.

Vilka är dina 
favorit-stilar?

- Definitivt balett 
och modernt, men 
har även börjat 
steppa vilket är 
väldigt nytt för mig 
så det är också en 
favvo just nu.

När visste du att 
det var just dans 
du ville hålla på 
med?

- Ända sedan jag 
började tror jag. 
Som många 
andra spela-
de jag fotboll 
när jag var liten, 
och det fun-
kade inte så 
bra för mig då 
jag ville göra 
min egen grej. 
Men när jag började 
dansa så fick jag 
snabbt en stark 
kärlek för musik, 
och eventuellt att 
uppträda, så det 
är alltid något jag 
drömt om.

Alexander  Bergström
Balettarn

Text, layout & foto: Arta Abazi
26 27



...FBK!”. SHL, SSL och handbollsligans säsonger är i full gång. 
Matcherna spelas som vanligt, tacklingar, brutna klubbor och blås-
lagna armbågar påverkar spelarna. Lagen, tränare och assistenter, 
sargvakter och domare förbereder sig inför matchen men något 
fattas - fullsatta läktare med en taggad publik. Läktarna står numera 
tomma på grund av, ja vadå? Corona såklart..

Det är just nu mycket frustration kring publikfrågan i de olika 
ligorna och jag är på sportens sida. Restriktionerna verkar inte gälla 
för alla och besluten är fullständigt ologiska. Jag blundar inte för 
problemet vi står i just nu i världen, absolut inte men när “The Spy 
Bar” får öppna och eliten i Stockholm får dansa fritt utan konse-
kvenser börjar jag fundera. Corona kanske inte smittar på barerna, 
man går ju inte dit om man är sjuk eller?

Löfbergs Lila Arena kan ta in över 8000 personer i publiken på an-
visade sittplatser, men ändå ekar läktaren tom. IFU Arena i Uppsala 
har en kapacitet på 2880 personer i den största hallen men ändå får 
inte spelarna höra hejaramsor när de överlägset vinner över mot-
ståndarna. Stora pengar inom idrotten förloras, pengar som faktiskt 
går till något bra och hälsosamt. Nu går pengarna till alkoholkon-
sumtion. Det kan inte vara så svårt att sälja en fjärdedel av biljetter-
na så har man gott och väl ett bra avstånd, där man dessutom sitter 
ner. Folk har väl förnuft att inte gå på match om man är sjuk, såsom 
på barerna? 

Jag går själv ut, jag är inte perfekt och heller inte barerna här i byg-
den. Tanken med 50-personersgräns och med sittplats hela kvällen 
finns men kontrollerna är för dåliga. Alkoholen gör att vi tappar för-
nuft och glömmer bort men barerna vill självklart tjäna pengar och 
struntar i restriktionerna. Det säljs alkohol på hockeymatcher också 
och min uppfattning är att alkoholen bidrar till ståhejet på arenorna. 
Lösning - ingen alkoholservering under corona. 

Låt våra elitspelare få känna spänningen och applåderna från deras 
hängivna supporters igen och låt “stockholmseliten” ha några “self 
care-kvällar” framöver. 

Text & layout: Lovisa Dahlman

”Här håller alla på...”

Foto: Färjestad BK
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BAKOM KULISSERNA

Vi människor är beroende av underhållning, 
och nöjesbranchen gör allt för att leverera det 
till oss. Ibland däremot, så händer det saker 
bakom kulisserna som leder till både uppror 
och bojkott. 

Visste du dessa saker, om dessa populära 
filmer och tv-serier?

Den framgångsrika 
serien som berättar de 
engelska kungligheternas 

historia skall snart börja med 
sin 4:e säsong, men har väckt starka 
känslor i kungahuset, mestadels på grund 
av hur Prinsessan Diana ska porträtteras 
i den nya säsongen. Enligt uppgifter har 
sönerna Prins William och Prins Harry 
blivit osams under säsongens uppstart, 
i samband med att Prins Harry skrivit 
avtal med Netflix för hur Lady Diana 
skall porträtteras med sin ätstörning som 

hon led av under flera år, bulimi. Enligt 
uppgifter har detta varit omskakande för 
kungafamiljen, som är djupt 
obekväma med att hennes liv ska 
framställas i tv. Den sanna oron, enligt 
rykten, är däremot inte anfående hennes 
ätstörning, utan hur kungafamiljens 
inställning mot Diana kommer att fram-
ställas, som enligt rykten hade mycket 
drama kring sig på 1980-talet när Diana 
gjorde entré i kungafamiljen. 
Säsongen har premiär 15 november.

Den folkkära skådespelaren, John Boyega, 
känd från sin roll som Finn i uppföljar-
trilogin till Star Wars, gick i samband
med BLM-rörelsen ut med kritik mot 
Disney. Han menar att han blivit 
orättvist  behandlad, och att han utnyttjades 
som marknadsföring för att de nya 
filmerna skulle locka fler tittare i samband 
med att han skulle framstå som den första 
mörka huvudperson i en Star Wars-film. 
Vi vet redan att så inte blev fallet. Han 
påpekar i en intervju hur hans karaktär blev 

särbehandlad och tryckt åt sidan, i 
jämförelse med skådespelerskan 
Daisy Ridley och skådespelaren 
Adam Driver. Han fortsätter med att påpeka 
att man alltid förväntas säga bra saker om 
sin upplevelse på filmerna, men fortsätter 
med att hans upplevelse var tvärtom. Efter 
detta fortsatte John Boyega att engagera sig 
i Black Lives Matter-rörelsen, och han har 
fått en ny typ av respekt eftersom han är en 
av få skådespelare som vågat trotsa ett
mångmiljardföretag.

Succén för Disney+ är nu ett faktum. Trots 
det riktas mycket kritik mot tjänsten efter 
att en ny film haft premiär på tjänsten, inte 
mindre än nyskapelsen av välkända Mulan. 
Redan före premiären riktades det mycket 
kritik mot filmens huvudperson, 
Yifei Liu, som öppet på sociala medier 
stöttat polisen i samband med de blodiga 
protester som pågått i staden Hong Kong. 
Inte nog med det, det riktas återigen kritik 

mot tjänsten, efter att de öppet i efter-
texterna tackar en av filminspelnings- 
distrikten, Xinjiang. Xinjiang är en ökänd 
plats i Kina, där det bland annat finns 
koncentrationsläger där man fängslar 
muslimer, och området är allmänt känt för 
att ha trotsat mänskliga rättigheter. Den nya 
kritiken har lett till att många har valt att 
bojkotta filmen, men även Disney+ i helhet.

Den stora kultfilmen The Shining fick myck-
et kritik efter att Shelley Duvall (som spelar 
Wendy Torrance) framträtt i en intervju, där 
hon pekades ut av media som mentalt 
instabil. Främst fick psykologen och 
tv-värden Dr Phil kritik för att ha 
exponerat henne till allmän beskådan, men 
framför allt dras allt fler blickar till den tuffa 
inspelningstid under The Shining, där allt 
mer tyder på att hon blivit psykiskt 

misshandlad och behandlad otroligt tufft av 
mannen bakom filmen, Stanley Kubrick. Att 
han var en tuff regissör råder det ingen tve-
kan om, dock lyfts frågan starkt hur mycket 
han utsatt skådespelerskan för under inspel-
ningstiden, särskilt eftersom
hennes psykiska hälsa ifrågasätts idag. 
Många menar att den avlidne Stanley 
Kubrick kan ha lagt grunden till hennes 
nuvarande instabila tillstånd. 
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Chans Till Romans 
Är du singel och sökande? Eller bara vill snapa lite? Tveka inte på 
att scanna koderna om du  känner dig träffad av beskrivningen ;)

Skön kille som söker en 
bilintresserad blondin med gröna 

ögon. Själv gillar han att festa, 
boxas och hänga på gymmet.

Dansant och självsäker tjej som gillar 
att kolla film och hänga med vänner. 
Hon söker en spontan och skön kille 

som tål hennes skämt. 

Årskurs 2Årskurs 2

Här har vi en äventyrlig tjej som 
spelar fotboll, festar och umgås 

med vänner. Är du lång och mål-
medveten så hit her up. 

Pluspoäng om du kan ta med 
henne på ett strög i volvon ;)

Årskurs 3
Denna kille hittar du oftast på 

fotbollsplanen eller på gymmet. 
Han gillar också att festa men även 

myskvällar hemma. Är du 
omtänksam, brunett, gillar att hitta 
på saker passar du honom perfekt. 

Årskurs 3
Denna sköna och roliga tjej är väl-
digt aktiv och brinner för sport. Så 
gillar du fotboll eller handboll, och 
är längre än 170 cm och brunett är 

du kanske något för henne ;)

Årskurs 2 

En rolig fotbollskille som gillar att 
festa. Hans energirika personlighet 
söker en aktiv, självsäker tjej som 
inte skulle säga nej till ett äventyr. 

Årskurs 1

En spontan och galen tjej som 
söker en humoristisk kille som 

prioriterar henne och vill hitta på 
roliga saker. Helt klart ett pluspo-
äng om du gillar att lägga raggen 

en lördagskväll.

Årskurs 3Årskurs 1 
Är du en snäll och gullig tjej som 
gillar myskvällar faller du denna 
omtänksamma och sköna killen i 
smaken. Annars kan ni ju alltid ta 

ett strög i hans epa-traktor.

Årskurs 2 
Skön fordonsgrabb som gillar att 

meka med moppen och hänga med 
polarna. Han söker en snygg och 

spontan tjej som gärna drar med ut 
på ett äventyr. 

Text & Layout; Filippa Karlgren, Emma Hämäläinen, Lisa Orebrand & Nellie Andersson
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NIU - Fotboll

 Målsättningen är att kunna kombine-
ra elitinriktad fotbollsutbildning med 
gymnasiestudier. Din ambition ska 
vara att nå nationell eller internationell 
elit. Av dina 2500 poäng som du läser 
på gymnasiet står NIU för 400 poäng 
under dina tre år. Man tränar tre gång-
er i veckan. Träningarna äger rum på 
förmiddagstid. Detta beror på att man 
ska kunna vila upp sig innan träningen 
med klubben på kvällen. Tränarna i 
NIU har både utbildning (UEFA A och 
Elite Youth A) och mångårig erfaren-
het från att träna fotbollslag. Det finns 
dessutom en sjukgymnast som jobbar 
med att både förebygga och lindra 
skador. Dessutom erbjuds målvaktsträ-
ning av en utbildad målvaktsinstruktör.

För dig som vill satsa på fotboll

NIU - årskurs 2. (2003)

Vad skiljer NIU-träningarna mot klubbträningarna?
”Det är mycket mer fokus på individuell träning här. Man tränar moment 

som man ofta utifrån sin position hamnar i. Medan man i klubben mer 
tränar för att få ihop laget och prestera på match.”

Vad är de bästa med ditt jobb?
”Man får jobba med motiverade och duktiga elever. Samt att man får ha 

sin hobby som jobb.”

Är det många som kommer lyckas med fotbollen efter NIU?
”Det finns flera elever som har gått NIU på Ålleberg som senare har gått 

väldigt långt inom fotbollen. Det mest självklara exemplet är såklart 
Madde Janogy. I maj 2019 blev hon uttagen i landslaget till VM.

På Ållebergsgymnasiet 
finns det ett certifierat elit-
fotbollsgymnasium, även 
kallat NIU. NIU startades 
år 2011. I utbildningen in-
går även Tränarutbildning 
C samt domarutbildning.  
Du kan kombinera fotboll 
med samtliga program på 

Ållebergsgymnasiet.

Text & layout: Lisa Orebrand
Foto: Lisa Orebrand 

Mårten Orebrand är tillsammans 
med Peter Uvesten tränare på NIU.

Mårten har jobbat på Ållebergs-
gymnaiset sedan 1998.
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The Art Dance

Competition

The Art Dance 
Competition

Foto: Mattias Karlsson 
Text & layout: Nellie Andersson

Det var lördagen den 17 ok-
tober som dansföreningen Art 
Dance öppnade upp dörrarna 
till Odenhallen i Falköping för 
sin årliga tävling ”The Art Dan-
ce Competition”. Redo stod 308 
taggade startande, redo för en 
minst sagt annorlunda tävling. 
En tävling som föreningen trots 
restriktioner ordnade med bra-
vur! 

Coronapandemin har satt sina spår 
även inom dansvärlden. I våras 
tvingades många tävlingar såsom 
bland annat SM, som skulle ägt 
rum i Tidaholm, att ställas in. Men 
detta stoppade inte dansföreningen 

Art Dance från att hålla sin årliga 
tävling ”The Art Dance Compe-
tition”. Lördagen den 17 oktober 
stod ansgolvet  i Odenhallen tradi-
tionsenligt redo för de 308 anmälda 
starterna. Men denna gång ekade 
läktarna tomma. Föreningen hade 
denna gång tvingats tänka om för 
att kunna följa Folkhälsomyndig-
hetens restriktioner. Någonting 
de gjorde galant. Åtgärder som 
vidtogs var minskning av caféet, 
åtskilda omklädningsrum och att 
läktarna var delade i olika sektio-
ner. Allt för de tävlandes säkerhet! 

Trots avsaknad av publik var dans-
glädjen total och dansglädjen i lo-

kalen på topp. Trots att de tävlande 
var motståndare på dansgolvet var 
de duktiga på att peppa och stötta 
varandra. Art Dance:arna gjorde, 
som vanligt, en mycket bra täv-
ling. Tillsammans tog de hem hela 
26 guld, 16 silver och 12 brons. 

Många av pallplatstsagarna går 
på Ållebergsgymnasiet och Anna 
Hermansson i samhällstvåan är en 
av dem. ”Det var riktigt roligt att 
komma tillbaka på tävling efter 
detta långa uppehåll, kändes som 
många hade fått ny glöd!” säger 
hon och uttrycker sin beundran 
över den mycket lyckade tävlingen 
trots alla restriktioner. 

Pristagare från
Ållebergsgymnasiet 

a Disco Solo Superstar 
1:a Linnea Fredriksson
3:a Sanna Olerot

a Slowdance Duo Rising Star
1:a Linnea Fredriksson & Sanna 
Olerot 

a HipHop Battle Solo Rising Star
1:a Antonio Iljazim
2:a Anna Hermansson

a HipHop Solo Rising Star
1:a Antonio Iljazim

a HipHop Solo Rekrytering
2:a Iara Rocha

a Slowdance Solo Superstar
3:a Linnea Fredriksson

a Disco Solo Rising Star
2:a Iara Rocha

a Slowdance Solo Rising Star
1:a Sanna Olerot

a Slowdance Duo Rek
1:a Iara Rocha & Ella Stridh
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ilkenKILLEpassar dig bäst?

Är du intresserad av att se vilken kille du skulle klicka bra med? 
Dessa killar har svarat på vad de söker hos en tjej,

svara på vad som passar in bäst på dig! 

Tre egenskaper du söker hos en tjej?

a. Snäll, omtänksam, fin
b. Rolig, omtänksam, spontan

c. Rolig omtänksam, snygg
d. Snäll, omtänksam, lojal

Hur långt kan du gå på första dejten?

a. Det beror väl på
b. Man får känna av vad den andra känner. 

Man bestämmer inte riktigt hur långt man vill gå innan,
 utan tar det som det kommer

c. Ligga
d. Det får vi se

Vilken film blir det helst om du får bestämma?

a. Bilar
b. Benknäckargänget/Fast and the furious
c. Sherlock Holmes - A game of shadows

d. Taken 

Vad är det värsta som kan hända på en dejt?

a. Dödar samtalsämnen
b. Att det blir stelt

c. Våra personligheter kommer inte överens
d. Att själva personen blir stel

Hur spenderar du oftast en fredagkväll?
a. På golfbanan

b. Ute med kompisar eller chilla hemma
c. Beror vad som står på schemat

d. Jobbar till sent

C: MODEGURUN MARTIN

A: GOLFARN NOAH

B: FOTBOLLSKILLEN ISAC

D: ACTIONKILLEN DIYAR
Om du har fått flest D är du en tjej som passar ihop med 
Diyar! Diyar är en snäll och kramgo kille på 19 år. 
På fritiden jobbar han ganska mycket men söker en 
filmintresserad tjej som han kan kolla på actionfilmer 
med.

Om du har fått flest A faller du Noah rätt i smaken. 
Noah är en snäll kille på 18 år som inte bits. Han 
tycker om att umgås med kompisar, spela fotboll 
och golf.

Om du har fått flest C är du en tjej för Martin. Martin är 
en kille på 18 år som värderar sin familj, vänner samt 
egentid. Han har ett stort intresse för mode, spel och
 musik. Enligt Martin kan allting bli kul med rätt person 
och tvärtom.

Om du har fått flest B har du fått Isac. Isac är en 
kille på 18 år som älskar att jobba och tjäna ihop 
lite egen deg. På sin fritid tränar han på gym och 
spelar fotboll i Tomtens IF. Isac är en snäll kille 
som även är lojal och rolig.

noahstaaf

isacx02

mejdi1337

diyarpasha

V

Text & Layout: Selma Johansson Foto: Fanny Andersson & Selma Johansson
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Den 28 september 1994  Den 28 september 1994  kommer för alltid att  bli 
ihågkommen som en av de mörkaste och 
dystraste dagarna i modern tid. Passagerarfärjan 
M/S EstoniaM/S Estonia med 989 personer ombord gav sig ut 
i hårt väder och förliste på Östersjön efter att dess 
bogvisir lossnat till följd av de stora vågor som 
slitit på bogvisirets lås. Till följd av detta tog färjan 
in vatten och kantrade inom några minuter. 852 
personer dog. Denna teori om vad som hände är 
iallafall vad man trott på i alla år, men 28 september 
2020 kan ha varit en historisk dag som kullkastar 
allting vi trodde att vi visste om katastrofen. 

Henrik EvertssonHenrik Evertsson, 33 år och journalist, 
bestämde sig för att ta saken i egna händer genom 
att dokumentera en dykning som gjordes ner till 
vraket som ligger på 80 meters djup. Under 
dykningen gjordes ett fynd - som förändrar allting. 
Ett cirka 4 meter stort hål, som tidigare ej upptäckts 
under äldre utredningar. Teorier om att något annat 
kan ha påverkat förlisningsförloppet har viftats bort 
av regeringen. Nu med ordentliga bevis, kan inte 
längre varken regeringen eller haverikommissionen 
titta åt ett annat håll - nu måste de agera. Många av 
dem som överlevde förlisningen valde att medverka 
i dokumentären, och ger sina vittnesmål av vad som 
hände.

Dokumentären, som finns på streamingtjänsten 
D-PlayD-Play, tar upp alla oklarheter och felsteg som 
gjordes både före och efter förlisningens förlopp. 

Överlevare, som själva medverkar, förklarar att de 
inte nöjt sig med de officiella svar som de fick - 
främst för att det fanns för många frågetecken.

”Estonia sjönk under en timme, aldrig har ett fartyg ”Estonia sjönk under en timme, aldrig har ett fartyg 
av den storleken sjunkit så fort - förutom när den av den storleken sjunkit så fort - förutom när den 
varit utsatt för sabotagevarit utsatt för sabotage” ” står det på en av 
beskrivningarna i dokumentären.  Vad vi vet enligt 
experter, är att M/S Estonia kan omöjligt ha sjunkit 
på det sätt hon gjorde om det inte funnits ett hål i 
skrovet. Det finns såpass mycket luft i skrovet, att 
även om skeppet fylls med vatten, håller skrovet 
skeppet kvar upp och ner flytandes vid ytan, ibland 
upp till en vecka. Ett liknande skepp vid namn 
M/S Jan Heweliusz har ofta jämförts med Estonia, 
eftersom även den förliste på grund av en stor 
slagsida - denna sjönk efter flera dagar hade  
passerat, och Estonia, som hade samma scenario, 
sjönk alltså under mindre än en timme. Hur är detta 
möjligt?

Dokumentären menar att det inte kan vara möjligt - 
om inte något annat har påverkat fartyget - såsom ett 
stort hål i skrovet. Därför var deras fynd så otroligt 
viktigt - det öppnar upp möjligheter och scenarion 
som aldrig varit möjliga innan. Estlands 
premiärminister kräver nya dykningar tillsammans 
med en ny utredning till följd av detta nya fynd. 
Dokumentären har väckt mycket reaktioner, och 
de flesta är överens om att en ny utredning borde 
genomföras.

TEXT & LAYOUT: JONATAN JUNTUNEN

Teorierna är oändliga. Det hjälpte inte hur 
regeringen skötte sig under utredningen. Från löften 
som lovade anhöriga att de skulle få begrava sina 
nära och kära - till att helt plötsligt ändra planen helt, 
och bestämma sig för att hälla cement över skeppet 
som en sista gravplats, staplades klagomålen allt 
mer. Anhöriga, oändligt förkrossade, protesterade - 
tills övertäckningen äntligen avbröts. 2001 gjordes 
en operation av amerikanen Greg Bemis, där de 
lagligt kunde genomföra operationen eftersom  
Amerika aldrig skrev på gravfriden. Där dök de ner 
med dykrobotar, men möttes av flertalet hot av 
kustbevakningen som även fanns på platsen. 
Amerikanen menade att sjunkförloppet inte kunde 
orsakas av ett lossat bogvisir. Hans mål fanns klart i 
sikte - ett hål var tvunget att finnas på skrovet. Efter 
en lång dag av påfrestelser hittade de ett hål, trots att 
den avbrutna övertäckningen hunnit täcka för en del 
av hålet. 

Amerikanerna jublade - men Norden stod fast i att 
det de gjort var ett misslyckande och ignorerade 
deras otroliga upptäckt. Ingen ny utredning utfördes. 

”Estonia är inte som vilken olycka som helst. Det är ”Estonia är inte som vilken olycka som helst. Det är 
en oerhört genomgripande och allvarlig olycka, med en oerhört genomgripande och allvarlig olycka, med 
väldigt många offer och många, många berörda.” väldigt många offer och många, många berörda.” 
 - Lars Borgnäs, Journalist

Det råder inga tvivel om att Estonia bar på värdefull 
last. Så pass dyrbar last, att redan när dykarna gjorde 
sin första dykning till vraket fyra dagar efter 
förlisningen, hade redan någon dykt ner till vraket 
och brutit sig in på bildäck. Rockwater möttes av 
synen av avsågade räck, något som väckte oro bland 
somliga, att stölder kan ha utförts så fort efter 
vrakets förlisning. Frågan togs upp flera år senare, 
men Mona Sahlin, som då var ansvarig för 
Estonia-frågan, påstod att hon inte visste något om 
en potentiell stöld som utförts innan Rockwater 
anlänt till platsen, trots att Rockwater själva anmärkt 
fyndet.

Vad för last kan Estonia ha burit på? Detta är en av 
många frågor dokumentären tar upp. Bland annat 
vet vi med säkerhet att militära transporter gjordes 
på Estonia, väldigt nära inpå dess förlisning, så kort 
tid som två veckor. Ett vittne från Estonia, Sara 
Hedrenius, berättar själv om att hon sett en militär 
last köra ombord på färjan, något som ledde till att 
MS Estonia blev cirka 15 minuter sen. Det finns 
dock inga officiella uppgifter att militär last skulle 
funnits ombord på båten dagen den sjönk - men 
detta är även på grund av att en av huvudvittnen till 
militärlasten var sjuk den dagen - vilket ledde till att 
man inte vet om militär last funnits ombord just då.

Hur troligt skulle det vara,  att någon med flit 
saboterat Estonia, för att stoppa transporten?

Carl-Erik, en överlevare från Estonia, berättar om 
det mystiska han såg den natten. Snabb upp på däck, 
var han en av de första som lyckades ta sig upp innan 
båten kapsejsade. Där såg han något - han aldrig 
kommer att glömma. 

Något flera meter stort vitt objekt, som gled under 
ytan vid fartygets sida. I dokumentären, menar han 
att han vet inte vad det är - och att han inte kan påstå 
med säkerhet att det var en ubåt han såg - men något 
var det.

I haverikommissionens rapport hade de ändrat hans 
berättelse, och skrivit att han sett delar av väggar 
som lossnat i samband med förlisningen. Carl Erik 
menar att det stämde inte alls överens med det han 
uppgivigt i sina vittnesförhör efteråt.

Carl Erik skulle inte vara den enda som vittnade om 
en ubåt - en annan överlevare skulle även vittna om 
ett ubåtstorn, mitt i haveriet.
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September 2019, Henrik Evertsson 
och hans team beger sig ut mot 
Estonias vrak. De reser från 
Tyskland, med ett tyskflaggat skepp, 
eftersom tyskland aldrig skrivit på 
gravfriden. 

De möts av ett finskt 
kustbevakningsskepp, som 
först hindrar dem från att kunna 
dyka på platsen, på grund av att 
kustbevakningen står precis ovanför 
vraket.

Efter att ha förmedlat sina 
intentioner för kustbevakningen, 
gav sig kustbevakningen iväg 
ifrån platsen och bevakade Henrik 
Evertsson och hans team på 
avstånd, medan de satte igång med 
dykningen. 

De kom ner till vraket, och 
undersökte vraket försiktigt, 
samtidigt som de försökte 
orientera sig. 

Till slut, gjorde de det fynd som det 
talats så mycket om  - det 
enorma hål i skrovet. Det som inte 
fanns, enligt så många myndigheter. 
Nu fanns bevisen där. Nu rådde 
det ingen tvekan - ett sådant fynd 
är såpass viktigt att oavsett om 
gravfriden har brutits eller inte är 

detta viktigare.
Hur kunde detta hända? Nu kan 
svaren äntligen finnas där. 
Anhöriga, fortfarande 
sörjande, kan äntligen få svar på 
sina frågor.

”Estonia - fyndet som ändrar allt” 
hade premiär på D-Play 28 
september, på 26-års dagen av dess 
förlisning. Dokumentären, som 
består av 5 avsnitt, tar upp allting 
från vittnesmål, till konspirations-
teorier, till de hemska felsteg som 
gjordes av både staten och 
haverikommissionen, men 
framförallt gör det extraordinära 
fyndet, som satt Estoniakatastrofen i 
ett nytt ljus.

Diggit vill personligen tacka 
D-Play, som gett oss tillstånd att få 
använda deras bilder och material.

Estonia är en katastrof vi aldrig Estonia är en katastrof vi aldrig 
får glömma. Vi får aldrig sluta får glömma. Vi får aldrig sluta 

söka efter sanningen. söka efter sanningen. 

En sådan här katastrof lämnar En sådan här katastrof lämnar 
många sår, sår som inte går att många sår, sår som inte går att 
läka om det finns frågetecken läka om det finns frågetecken 

kring vad som verkligen hände. kring vad som verkligen hände. 

Otaliga familjers liv förändrades Otaliga familjers liv förändrades 
den där dagen, 28 september, den där dagen, 28 september, 
när dem vaknade till shockade när dem vaknade till shockade 
nyhetsrapportrar som berättade nyhetsrapportrar som berättade 

om katastrofen. om katastrofen. 

Familjer som kanske aldrig Familjer som kanske aldrig 
kommer att kunna släppa kommer att kunna släppa 

Estonia och hennes offer, där Estonia och hennes offer, där 
dom vilar på Östersjönsbotten.dom vilar på Östersjönsbotten.
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SKOLPAR

STINA & WILLIAM

Stina och William träffades för första gången på 
en fest i maj och den 20:e juli blev de tillsammans. 
Att laga mat och äta ihop är något de gör ofta, de 

gillar speciellt att äta pommes.

”Det bästa med William är att han är social, vill 
hitta på saker och att han är yngre ;)”

”Det bästa med Stina är att hon är snäll, glad, 
trevlig och att hon har körkort”

ANNA & VICTOR

Anna och Victors första möte var i en epa för 
cirka två år sedan. De blev tillsammans den 9:e 

december 2018. När de umgås brukar de åka epa, 
äta mat och kolla på film. 

”Det bästa med Victor är att han alltid finns där 
för mig”

”Det bästa med Anna är att hon är snäll och 
glad”

AMANDA & JOEL

Amanda och Joel träffades genom 
gemensamma vänner i mars. Den 10:e april blev de 

tillsammans. På fritiden brukar de chilla, hitta på saker 
med vänner och familj, men också hänga på 

brottningen. Att äta sushi är något de också gillar.

”Det bästa med Joel är att han alltid får mig på bra 
humör”

”Det bästa med Amanda är att hon alltid tar hand om 
mig”

CLARA & OLLE 

Clara och Olle har varit kompisar sedan långt 
tillbaka då de gick i grundskolan ihop. Den 29:e 

december 2019 blev de tillsammans. När de
 umgås brukar de göra lite allt möjligt som t.ex. 

laga mat. 

”Det bästa med Olle är att han alltid är snäll, 
rolig, glad och att han lagar god mat” 

”Det bästa med Clara är att hon alltid gör mig 
glad”

AMANDA OCH HAMPUS

Amanda och Hampus träffades på Ållefestare, 
VIP, 2019 och blev strax där efter tillsammans 

den 2:e december. Att kolla film och hänga med 
gemensamma kompisar ligger oftast i fokus. 

”Det bästa med Hampus är att han alltid är så 
omtänksam”

”Det bästa med Amanda är att hon alltid får mig 
glad”

Foto & text - Filippa Karlgren & Nellie Andersson
Layout - Filippa Karlgren

Ållebergsgymnasiets
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Theodore Robert Bundy (1946-1989) var en 
utåtriktad, välfriserad och charmig man. Med sina 
toppbetyg var han en mycket duktig elev i High 
School, men trots det valde han en destruktiv väg. 
Ted blev nämligen en av vår tids mest ökända se-
riemördare och våldtäktsman. Han var mest ak-
tiv mellan 1974 och 1978. Han har erkänt över 
30 mord men det uppskattas vara mellan 26-100 
offer.  

Ted föddes på ett hem för ogifta kvinnor och växte 
upp med en komplicerad familjesituation, vilket 
han sedan använde som förklaring till sitt beteen-
de. 

Han var aktiv inom den lokala 
metodistkyrkan och pojkscout-
erna. Med sitt höga IQ på 124 
klassades han som överintelli-
gent. Det var många i Teds om-
givning som ansåg att han skulle 
få en bra karriär då han alltid var 
stilig och väldigt mån om sitt utseende och sina 
betyg. Bakom denna fasad dolde sig dock en ung 
man som hade svårt att förstå socialt samspel och 
som redan vid tidig ålder hade fantiserat om sex 
och våld. Detta var en sida av Ted som han alltid 
försökt dölja. 

Många ”Bundyexperter” menar att hans första 
mord skedde redan när han var 14 år. Detta på en 
åttaårig flicka från Tacoma som försvann från sitt 
rum en sommarnatt år 1961.

Ted Bundy var en psykopat. Han försökte under 
hela sitt liv anpassa sig efter samhället för att inte 
verka misstänkt. Han utövade både våldtäkt och 
nekrofili (att man känner en sexuell attraktion till 
lik, vilket gjorde att Ted hade sex med sina döda 
offer).

När det kom till rättegången vägrade han erkänna 
sina brott. Han dömdes dock till döden. Under alla 
intervjuer var det enda sättet att få honom att prata 
om morden att han pratade om sig själv i tredje 
person. Det var först några dagar före sin avrätt-
ning som han erkände alla sina mord, 30 totalt.

Det var två vittnesmål som blev 
det avgörande till domen av Ted. 
Han avrättades klockan 07.06 
lokal tid den 24 januari 1989 i 
den elektriska stolen. Hans sis-
ta ord var “Jag vill att ni säger 
till min familj och vänner att 
jag älskar dom”. Efter dessa ord 

slogs strömmen på och han blev dödförklarad när 
klockan slog 07.16. Det var flera hundra personer 
utanför fängelset som hade samlats och jublade 
när signalen slog för Bundys död. 

För dig som vill veta mer kan jag rekommendera 
filmen “Extremely Wicked, Shockingly Evil and 
Vile” på Netflix där Zac Efron får kliva in i rollen 
som Bundy. Det finns även många dokumentärer 
och poddar om denna otäcka man. 

”I am the most cold 
hearted son of a bitch 

you’ll ever meet”
                  -Theodore Robert Bundy

BundyTed 
Seriemördaren

Text & layout: Selma Johansson.         Bilder: Dplay, Netflix, varldenshistoria.se

Här visas bilder på några av Bundys of-
fer. Tagen ur dokumentären på Netflix 
”Conversations with a Killer The Ted 
Bundy Tapes. 

Bild från Netflix filmen ”Ex-
tremly Wicked, Shockingly 
Evil” där Ted Bundy (spelad 
av Zac Efron) hans dåvarande 
flickvän Liz Kendall (Lily Col-
lins) samt Liz dotter Molly Ken-
dall (Morgan Pyle) firar Mollys 
födelsedag.

Mugshot av Ted Bundy när han  greps av en slump i Salt Lake 
County  år 1975 efter han vägrade stanna i en poliskontroll. 
Två år senare rymde han mitt under en rättegång, vilket inte 
skulle bli den sista gången. 

Bild på föremål som hittades i 
Bundys bil, vilket polisen först 
trodde var inbrottsverktyg. En 
kriminalinspektör kopplade istäl-
let bilen och sakerna i samband 
med de olika försvinnandena och 
en misslyckad kidnappning av en 
kvinna som lyckades fly. 
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Julen är runt hörnet och många av oss försöker 
febrilt komma på vad vi ska ge släkt och vänner 
i julklapp. Vissa gräver djupt bland soffkuddarna 

i jakten på några slantar så att decembers budget 
inte helt går i kras. Jag jäktar fram på gator och 
torg i vinterns kyla och mörker med ett hårt grepp 
om pengarna som så gärna vill flyga iväg. Plötsligt 
stannar jag till. Där framme lyser röda bokstäver i 
mörkret och framför mig står en klädbutik fylld med 
billiga priser. Dörrarna öppnas och jag kan höra Triad 
sjunga refrängen av Tänd ett ljus.

Jag lyssnar på de slitna orden en kort stund. Sedan 
vänder jag och går därifrån.

Tänd ett ljus och låt det brinna,
Låt aldrig hoppet försvinna,
Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.

“Tänd ett ljus för allt du tror på” så lyder nästa 
bit av den klassiska julsången. Jag tror inte på den 
här affären. Jag tror inte på snabbmode. För den som 
inte riktigt är bekant med begreppet sedan tidigare 
kan det i enkelhet förklaras som att det finns vanlig 
klädkedjor som tillverkar “riktiga” kläder, men det tar 
tid och är dyrt och därför finns det också varumärken 
som fokuserar på att producera kläder så snabbt 
och billigt som möjligt istället, som McDonalds i 
modebranschen. Och precis som McDonalds så kan 
man ju tycka att det är bra med billiga och snabba 
alternativ, men inte hela tiden. Det finns många 
anledningar till att jag är emot snabbmode, en av 
anledningarna är dess miljöpåverkan.

“För den här planeten vi bor på” är nästa strof. 
Att vår konsumtion förstärker växthuseffekten råder 
det ingen tvekan om. Alla ska vara klimatsmarta 
och därför handlar allt fler secondhand. Så vad blev 
klädkedjornas motdrag till detta? Jo, de pepprar alla 
sina reklamer med begrepp som eco-friendly, grönt 
och hållbart. Dessa ord låter kanske bra, men det 
är bara exempel på företagens greenwashing. Vad 
innebär ens grönt? Eller hållbart? Hur kan en t-shirt av 
polyester vara ett miljövänligt val? Den är fortfarande 
gjord av plast. Att vi köper så många nya klädesplagg 
varje år har gjort att textilindustrin står för mer 
koldioxidutsläpp än flyg och färjor tillsammans! Så 
köp en tröja som kommer att hålla länge och som du 
kommer att använda länge. Och är då en tröja för 99 
kr på HM det du tänker satsa på?

“Tänd ett ljus för jordens barn” avslutas låten. Jag 
tittar på kläderna i skyltfönstret. Varför är de billiga? Är 
det små barnhänder som skapat dessa? Fick arbetarna 
bra betalt? Har de schyssta arbetsvillkor? Det är svårt 
att veta. Rykten om barnarbeten har cirkulerat kring 
snabbmodesindustrin och det är svårt att veta säkert. 
Men en sak är säkert, det är billigt av en anledning. 
Billigt är sällan bäst. Och visst har snabbmode sina 
fördelar, vissa har inte lyxen att kunna köpa dyra 
kläder och kan istället prioritera pengarna till andra 
förnödenheter. Det är ett utmärkt sätt för barn att lära 
sig hantera sin egna pengar. Men jag är varken ny på 
ekonomi eller pank.

Så jag går nynnandes därifrån. Jag har julklappar som 
måste handlas.

Var ska du köpa julklappar?

Dom dom dom dom do
m d

om
 d

om
 dom dom dom

 dom
 dom

do
m
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om

 do
m dom dom dom

 dom dom dom dom dom

Av Nathalie Arvidson
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Solen skiner och himlen är blå,  bar-
nen leker ute och har kul i parken, det 
är en tisdag eftermiddag och jag är 
på väg till en känd Vloggare i Sverige. 
Vloggaren heter Kristina, många kän-
ner henne som Keyyo. 

Jag är nu framme vid hennes hus, allt-
så Kristinas. Jag ska intervjua henne. 
Jag knackar på hennes dörr, hon öpp-
nar dörren och hon välkomnar mig. 

Bakgrund
Kristina är född 1997 i Ryssland. Hennes mam-
ma var alltid utomlands och även i Sverige. Hon 
bestämde sig att bo i Sverige för att hon fick jobb 
här. Keyyo gick i 3:an när hon kom till Sverige 
alltså hon var ca 10 år gammal när de flyttade 
hit. Hon hade inte många kompisar och hon 
blev mobbad av klasskompisarna. Hon ville åka 
tillbaka till Ryssland för att hon mådde dåligt och 
hon saknade sina gamla vänner. När Kristina gick 
i fyran hade alla tjejer fixat ett tält och gjort en 
skylt där det stod ”tillåtet för alla att komma in 
utom Kristina”. 

Keyyos Priser
Idag har Kristina 335K prenumeranter på 
Youtube och 466K på Instagram.
Alla som kollar på hennes klipp på Youtube kän-
ner nog till hennes kärlek till BANANER! då hon 
uttrycker sig  mycket om sin kärlek till bananer. 
Kristina har alltså vunnit två priser som då var 
“årets humorkanal” och “årets collab”. När de ro-
pade upp hennes  namn från scenen för att ta emot 
priserna så blev hon väldigt chockad och samtidigt 
glad. Kristina trodde inte sina öron för det var för-
sta gången en tjej vinner årets humorkanal. 

Hon kunde knappast prata på 
scenen, hon skakade jättemycket. Alla 
hurrade och klappade medan hon stod där och grät 
av glädje. Kristina vann också årets collab med 
Klara som också är en vloggare och hennes bästa 
vän. De gjorde en “try to not laugh challenge” på 
Youtube och den blev väldigt populär. 

Youtubern Keyyo Här !

_______________________________________________________________________________________

Foto: @Keyyo Text & layout: Karro Mahrat

Keyyo 

@Keyyo

@Keyyos
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Text & Layout : Leona Shabani

  Disco Dans
Vad tycker jag egentligen om disco-
dans? Jag som själv är dansare och även har 
dansat disco tidigare.

Discodans är en dansstil som startades på 1970 
- talet. Discodans har sitt ursprung i afroame-
rikanska kretsar i Philadelphia och New York, 
bland annat kring gaykulturen. Dansen utförs i 
högt tempo med mycket dynamik mellan hårda 
och mjuka rörelser. Discodansen är en av Sve-
riges mest populära dansgenrer & det dansas i 
solo, duo och grupp. Det har spelat en viktig roll i 
utvecklingen av andra stilar, bl.a modern dansmu-
sik som house och hiphop. 

Samtidigt som kulturen växte så uppstod också 
discomusiken som en egen genre. Musiken spela-
des på så kallade diskotek, där musiken spelades 
av taktblinkande färgade lampor. 
Armarna och benen är de vanligaste dansrörel-
serna som används i discodansen. Klädstilen var 
inspirerad av 1970-talets vardagsmode och av 
glamrocken, där det var mycket glitter, glans, 
färgglada skjortor och blusar. Det var kvinnorna 
som hade detta på sig, medans männen bar kosty-
mer eller overaller. En känd grupp inom discon är 
exempelvis ABBA.

Jag har dansat disco i ungefär 1/2  år, 
och just då tyckte jag att det var väldigt kul ef-
tersom att det precis hade kommit till Falköping, 
samt att jag aldrig hade hört talats om discodans. 

Jag slutade dansa disco då jag insåg att det abso-
lut inte var någon stil för mig och att jag visste 
att jag inte skulle komma så långt med det. Idag 
tycker jag att discodans för mig, är en stil som 
inte alls är rolig att kolla på för att det inte ut-
vecklas så speciellt mycket i just Sverige. Visst är 
det en stil som har väldigt mycket fart, glitter & 
glamour som gör att man fastnar lite för det, men 
efter att ha sett mycket av det så är allt väldigt 
samma hela tiden tycker jag. I större länder dä-
remot så finns det så många dansgrupper som är  
otroligt duktiga på discodans. 

Anledningarna till att discodans inte tillhör någon 
av mina favoritstilar är för att jag är en dansare 
som uppskattar när det finns någon story bakom 
koreografin, när olika känslor kommer fram, och 
det tycker jag inte att discodansen har. I discodans 
så håller man samma attityder vilket är den väl-
digt glada attityden. Jag älskar konstdans något 
enormt, både att dansa till det men mestadels att 
kolla på det. Dans för mig är något som träffar en 
rakt in i hjärtat, och förmedlar ett starkt budskap, 
och discodans kommer nog inte komma till den 
punkt då man känner något djupare än glädje.

Text, foto & layout: Arta Abazi

U

Text & Layout : Leona Sabani

ngdomar i dagens samhälle är inte 
lata, de är stressade. Stress, stress, stress 
och stress. Man har så mycket att göra 
i skolan samtidigt som man ska hinna 
med sina fritidsintressen och mycket 
annat. Föräldrarna och släkten tjatar 
hål i öronen på en om vad man ska göra 
efter gymnasiet och vad man vill jobba 
med. Man har så mycket ansvar och 
höga krav av alla i sin omgivning och 
ställs hela tiden inför viktiga val på den 
korta inklämda tiden man har.

När jag växte upp fick jag hela tiden 
höra “dagens ungdomar”. Detta uttryck-
et har blivit som ett skämt som man 
säger för att visa att dagens ungdomar 
är så himla lata och oengarerade i allt, 
vilket inte stämmer! Vi kliver upp varje 
morgon för att gå till skolan och jobba 
ihjäl oss. Men det räcker inte! Ef-ter 
skolan måste vi även sitta minst 2 tim-
mar för att hinna ikapp med alla våra 
uppgifter. Då har vi inte tid till att träna, 
träffa vänner eller göra andra saker. Inte 
konstigt att vi ses som lata, vi blir ju ut-
matta-de. Varför tror ni att folk skolkar 
från skolan? Det är inte för att vi är lata, 
utan det blir för mycket att göra och då 
lägger man av.

Jag har själv känt mig stressad massor 
av gånger. Vart uppe hela natten dagen 
innan provet eller suttit och skrivit ihop 
inlämningar i sista minuten och det 
kan jag garantera att jag inte är ensam 
om. Flera gånger har jag haft svårt att 
somna, skippat en måltid eller två eller 
bara lagt av. All denna stress påverkar 
oss olika, de finns dem som faktiskt blir 
sjuka både psykiskt och fysiskt. Man or-
kar inte prestera på den nivån vi måste 
idag. Man blir helt slut av att hela tiden 
försöka uppnå sina mål i alla ämnen.

Vad jag brukar göra när jag är stressad 
är att för-söka ta det lugnt genom att 
lägga upp en planering för allt jag ska 
hinna göra, prio 1, 2, 3. Det som ska 
vara klart tidigast gör jag alltid först 
och sedan det som ska vara klart efter 
det. Jag prioriterar mina uppgifter och 
prov och känner jag mig stressad ändå 
så brukar jag lyssna på musik eller ta en 
nap. För de som inte vet vad en “nap” 
betyder så bety-der det “tupplur”. Så 
mitt tips till er är att planera era uppgif-
ter, och fungerar inte det ta då en nap!

Vi är inte lata - 
vi är stressade!
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ÅLLEBERGS  IAIND-PROGRAMÅLLEBERGS  IAIND-PROGRAM
Tvärs över parkeringen på ållebergsgymnasieT finns en linje där massor av saker 
händer. Här går elever som är ambitiösa och motiverade, men kanske inte alltid i exakt sam-
ma områden som vi i skolans resterande linjer. Det sys drak-dräkter, diskuteras vänskap och 
romans, viks origami och utförs yoga! Här får man lära sig hur man planerar, organiserar och 
utför vardagliga aktiviteter, som för vissa kan kännas självklara, och svåra för andra. Det är 
IAIND-programmet! Jag har intervjuat Niklas Huss, Viktor Fränberg, Maria Sjöström-Käll 
och Linda Bergström, som är av de lärarna som jobbar på detta program.

Vad innebär en gymnasiesärskola? (Vilka kommer hit 
och vad jobbar ni med?)

Niklas: De som kommer till en gymnasiesärskola på indi-
viduella programmet är de som inte kan uppnå de natio-
nella målen utan de skapar egna individuella mål som de 
jobbar mot! Det blir elever som har vissa förutsättningar 
för att lyckas i vardagen som kommer till IAIND.

Så ni jobbar med en mer flexibel anpassning så de klarar 
sig i vuxenlivet sen?

Niklas: Ja, alla har individuella mål!

Vad är det viktigaste att tänka på som personal på en 
gymnasiesärskola?

Viktor: Eftersom det är ett individuellt program så vill 
det verkligen till att vi skapar individuella relationer med 
eleverna vi jobbar med, och verkligen sätter oss in i vilket 
sätt de lär sig bäst. Vilka olika metoder man kan använda 
för att de ska kunna nå upp till de målen!

Niklas: För går jag in och möter t.ex “elev A” så kanske 
jag måste vara lite mer pepp och taggad och få igång en-
ergi, medans går jag in till “elev B” så måste jag vara mer 
avlägsnande och kanske få ner energinivån i rummet.

Maria: Det är bra att kunna teckenspråk teckenkommuni-
kation, kan man inte det så får man gå kurser när man job-
bar här! Vi jobbar mycket med bildstöd och olika program 
som är bra att kunna.

Niklas: Och med tecknet och bildstödet blir det ett förtyd-
ligande av alla situationer och saker vi gör i vardagen för 
att göra det så konkret och enkelt för eleven som möjligt.

Linda Bergström hjälper en elev sy sin drak-dräkt! (Foto: 
Alexander Bergström)

Hur funkar det med kursplaner osv? Ni pra-
tar om individuella mål, vad skulle det kunna 
vara?

Niklas: Då kan det t.ex vara, i idrott och häl-
sa ett mål att man ska ta med rätt saker till rätt 
aktivitet. Och då kanske det är, “vad behöver jag 
ha med mig till badet? Vad behöver jag lära mig 
planera? Jo, jag behöver packa ned badbyxor, 
handduk, kanske tvål och extrakläder…” 

Linda: Sen har vi sex olika ämnesområdespla-
ner som vi jobbar efter, som alla ska bli erbjud-
na.

Sen, eftersom det är ett individuellt program, så 
har eleven rätt att kanske välja att ha lite mer av 
ett ämnesområde. Om man är jätteintresserad av 
musik t.ex så kan man få mer timmar i det och ta 
bort i ett annat ämnesområde. Men, som Niklas 
säger, så strävar man efter att alla elever ska bli så 
självständiga

Hur kan en vanlig dag se ut för en elev?

Viktor: Oftast så kommer eleverna hit runt 7:40-
8:00. De flesta brukar gå till sin bänk eller sätta sig 
i en soffa och landa lite. Sen brukar eleverna och 
personalen gå igenom dagens schema. Något kort 
arbetspass innan vi har gemensamma morgonmö-
ten som alla elever erbjuds komma till! Vi går ige-
nom dagens datum, om det är något speciellt som 
händer under dagen och om vi har några gemen-
samma arbetsområden. Efter det har vi gemensam 
fika, sen rullar elevernas individuella scheman! Det 
kan vara så att man jobbar i en bok eller har någon 
praktisk syssla.

Niklas: Vid 11:30 är det lunch, och efter lunchen 
brukar vi erbjuda avslappning. Sedan har vi arbets-
pass eller en gemensam lektion, och sen avslutas 
dagen med att man skriver i dagboken och sam-
manfattar det man har gjort och vad man arbetar 
med för att sen åka hem med taxin vid 14:20.

Vad gör eleverna efter studenten?

Maria: Det finns något som heter Daglig Verksamhet, 
genom de kan man få ganska individuellt anpassat 
arbete! Det kan vara att man jobbar i en välstuga eller 
hämtar återvinning elle i någon fabrik.

Viktor: Där ska de ju erbjudas att jobba måndag till 
fredag om de känner att de har den kapaciteten och 
motivationen själva. Också får de lön, precis som vi! 
De kan flytta till egen lägenhet och boende och så om 
de klarar att försörja sig själva.

Ni brukar göra olika aktiviteter för eleverna för att 
de ska trivas och ha kul! Vad skulle ni säga är en av 
de mest populäraste aktiviteterna hos era elever?

Niklas: Jag tror att det är bingon! Det är då vi brukar 
vara mest samlade och flest elever.

Linda: Kahoot gillar de flesta också!

Niklas: Ja, Kahoot är uppskattat.

Viktor: Det är saker som har en gemenskap, men man 
sköter sig själv!

Skriven av: Alexander Bergström

Viktor Fränberg och elev Faiso jobbar med veckodagarna på svenska 
och somaliska! (Foto: Alexander Bergström)

Eleven Lucas visar upp sin mask han gjorde till Halloween! (Foto: 
Alexander Bergström)
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När skaffade du bilen?
I april 2020.

Ris och ros?
Ris: Den drar mycket bränsle och är dyr att 
ha.
Ros: Den låter gött.

Bästa låten för en roadtrip?
”Te ves fatal” - SoundCloud 

Drömbilen?
En BMW E34 M5.

När skaffade du bilen? 
I november 2016.

Ris och ros? 
Ris: Den drar mycket bensin.
Ros: Jag kan åka och ta mig fram vart jag 
vill vilket är en enorm frihet.

Bästa låten för en roadtrip?
Eddie Meduza går alltid hem.

Drömbilen?
En cheva 59.

När skaffade du bilen?
I juli 2020.

Ris och ros?
Ris: Den funkar typ aldrig.
Ros: Turbo ljudet.

Bästa låten för en roadtrip?
”Life is a highway remix” - 
SoundCloud

Drömbilen? 
En BMW M5 E60

När skaffade du bilen?
Det är min brors gamla bil. Jag har 
haft den i ca 2 månader.

Ris och ros?
Ris: Den har bara 150 hästar.
Ros: Den är skön att köra.

Bästa låten för en roadtrip?
”Love story remix”  av Colin Henners 
- SoundCloud

Drömbilen? 
BMW M2

Lucas & Odjuret

Ella & Duetten

Eric & Aset

Alfred & Volvon

lucasahlin

clenow02

affeboyyy

ella040409

Foto & text: Filippa & Lisa
Layout: Lisa

Skolans VrålåkSkolans Vrålåk
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Watts Family Murders

Familjen Watts

Deras gemensamma hus

Christopher Lee Watts och Shanann Cathryn 
Watts träffades år 2010. Två år senare, 2012, 
gifte de sig i Mecklenburg County den 3 
november. Senare fick de två döttrar, Bella 

Watts som föddes 2013 och Celeste Watts, född 
år 2015. Familjen bodde i ett stort hus i Frede-
rick Colorado. 

I augusti 2018 kom Shanann tillbaka hem från 
en jobbresa i Arizona sent på natten efter att 
ha fått skjuts hem från en kollega, Nickole. 
Under denna tiden ska Chris varit hemma med 
döttrarna. Dagen efter Shanann kom hem 
började Nickole bli orolig för sin vän och
kollega, Shanann, eftersom att hon hade missat 
sin tid hos gynekologen och ett möte på jobbet. 
Shanann svarade inte heller på samtal eller 

sms. Hennes vän, Nickole Atkinson, 
kontaktade polisen men polisen kunde inte 
göra mycket eftersom att de behövde ha husä-
garens tillstånd för att komma in i huset. Polis 
och vänner ska ha gått runt huset för att kolla 
in genom olika fönster för att se om de kunde 
se något som helst tecken på liv i huset, man 
ropade även efter Shanann utan några resultat.

’’My daddy is a hero, he helps me grow up strong’’ sjunger 4 åriga 
Bella i bakstätet av bilen vilket man kan se i dokumentären 

’’American Murder, The family next door’’. Detta ska komma att 
bli det största och sista sveket i hennes liv. Den man som Bella kallde 
för hjälte och pappa kom att bli det största monstret som både hon 

och hennes familj får möta.

Bakgrund:

Försvinnandet::

Foto: Facebook

Foto: cbs

Shanann Watts
Bella Watts

Celeste Watts

Chris åkte direkt från jobbet och hem till huset 
för att kunna ge polisen tillstånd att gå in. Nu 
började man leta igenom hela huset efter 
Shanann, efter barnen, och efter spår. Utan 
resultat började polisen på platsen att diskutera 
med Chris om hur man skulle kunna lokalisera 
hans försvunna familj. Man kollade på 

övervakningsfilmer från grannar och ringde de-
ras vänner i hopp om att man skulle kunna hit-
ta Shanann och barnen. Vid denna tidpunkten 
hade polisen ingen aning om vart Shanann och 
barnen skulle kunna tänkas vara någonstans. 

Den huvudmisstänkte för Shanann’s och 
barnens försvinnande var Christopher Watts, 
alltså mannen hon var gift med. Man tog in 
honom på förhör, där tog man även ett
 lögndetektortest som Chris misslyckades med 

totalt. Genom att han misslyckades med detta 
så förstod man att han hade något med sin frus 
försvinnande att göra.

Detta är alltså en man som har dödat 
hela sin familj för att han ville vara 
med en annan kvinna. Han ville göra 
sig av med sitt gamla liv för att han 

senare skulle kunna starta ett nytt liv 
,eller ja, det var vad han trodde 
iallafall. Chris dömdes till bland 
annat fem livstider.

Misstänkt:

Erkännandet:Efter att ha misslyckats med 
testet erkände Chris att han 
dödat sin fru Shanann, som 
dessutom vid denna tidpunkt 
ska ha varit gravid med 
deras tredje barn. Chris ska 
ha haft en affär med en 
annan kvinna och därför 
krävt separation från sin fru 
Shanann. Chris menar på att hennes respons 
på detta var att hon dödade deras barn Bella 
och Celeste. Enligt honom, ska Shanann ha 

strypt barnen till döds. 
Senare erkände Chris också 
att han mördat sina barn. 
Sista steget var att hitta 
Shanann’s och barnens 
kroppar. Chris beskrev vart 
han hade dumpat av deras 
kroppar. Polisen åkte direkt 
till det ställe de påstods vara. 

Shanann låg begravd en bit bort från där 
barnen låg. Barnen låg gömda i oljetankar. 

Foto: Facebook

Foto: via Netflix

Foto: cbs
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Success today  
is having a plan  
for tomorrow. Since 1957 we have been striving to always be one 

step ahead. Being aware of the market demands, 
the customer needs and of course the climate. 

info@acfloby.se

www.acfloby.se


