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Photo editing och Orchestra stod det 
på mitt schema i fjol då jag stude-
rade i USA.  
 
Som vanligt gick jag i skolan och hade 

modersmål, matematik och biologi 

men mitt på dagen hade jag en timme 
orkester eller fotografering. Detta 

tyckte jag fungerade väldigt bra. Man 

arbetade med för oss vanliga skoläm-

nen och sedan fick man göra något 

annat under en lektion, något kreativt. 

Skoldagarna kändes kortare och många 

elever kunde inte tänka sig att missa en 

enda skoldag på grund av dessa krea-

tiva ämnen. 

 Att införa fler kreativa ämnen i 

finska skolor låter skrämmande och 

negativt för att vi i Finland är väldigt 

koncentrerade på det akademiska. I de 

finska skolorna satsar man bara på att 

lära sig de teoretiska, obli-

gatoriska ämnena i en 

snabb och effektiv takt. Allt 

man tänker på är höga vits-

ord och bra prestationer, 

man glömmer bort allt det 

roliga och kreativa. “Men 

till vad behöver man roligt 

och kreativt? Är inte friti-
den till för det roliga?” tän-

ker man kanske, och det är 

helt förståeligt. Men enligt 

mig borde det finska skol-

systemet uppmuntra sina 

studerande till kreativitet 

och inte tvärtom. 

 Konst och andra kre-

ativa ämnen skulle få unga 

att våga ha sin egen stil och kreativitet 

istället för att gå med det som anses 

coolt och trendigt för tillfället. Konst 

och kreativitet skulle kanske få oss 

tystlåtna och försiktiga finländare att 

öppna upp mer.  

 Med fler kreativa ämnen i de 

finska skolorna skulle en mängd posi-
tiva effekter uppkomma. En utav dem 

handlar endast om motivationen att 

studera. En kort “paus” med någon 

form av konst under dagen vore bra. 

Man skulle få en stund där man inte 

behöver tänka på att lära sig något 

nytt, utan i stället får man låta sin  

kreativitet flöda.  

 Mer kreativa ämnen till finska 

skolorna behöver nödvändigtvis inte 

betyda att skolorna i Finland borde 

ändra mycket. Det kunde till exempel 

bara vara ett större utbud på musikstu-

dier eller fler modersmålslektioner där 

man endast koncentrerar sig på kreativ 

skrivning. Detta är ett alternativ. Eller 

så kunde det betyda att alla faktiskt 

måste välja mera kreativa ämnen och  

att nya kreativa ämnen skulle införas i 

skolorna som t.ex  dans och              

mediekonst.  

 Det senare exemplet skulle sä-

kerligen leda till att flera personer 
sökte sig till ett gymnasium istället för 

att direkt börja jobba eller välja en an-

nan sorts skola. När man är 15 år  

är det inte nödvändigtvis matematik 

som lockar mest utan kanske det är 

musik, konst eller något annat kreativt 

ämne. Om man hade flera kreativa äm-

nen i gymnasiern skulle en större andel 

av unga personer välja gymnasiet och 

på så sätt hålla alternativen öppna inför 

framtiden.  

 I skolan jag gick förra året hade 

man inte möjlighet att studera           

lika många realämnen om man  

valde att studera något kreativt ämne. 

Alltså är drömmen om ett perfekt gym-

nasium, med de samma obligatoriska 
kurser som förut och med ett tillskott 

av kreativa ämnen, inte så lätt att  

genomföra. Men det är inte heller 

omöjligt. Vågar vi ta steget mot ett 

kreativare Finland? 

 

Text & bild: Mathilda Liljestrand 

Mer kreativa ämnen till 
finska skolor 
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Gamlas dans ordnades på ett litet 
annorlunda vis i år. Övningarna 
hölls nämligen i bollhallen eftersom 
gymnastiksalen renoverades. Själva 
evenemanget ordnades på Karis 
Brankis den 13 februari. Satsningar-
na var stora och sammanlagt spen-
derade vi fortsättare många timmar 
på den gamla gymnasietraditionen. 
Följ med bakom kulisserna av Gam-
las dans! 
 
Övningarna i bollhallen 
Vi spenderade många timmar i bollhal-

len från slutet av november till början 

av februari. Tre gånger i veckan gick 

vi alla fram och tillbaka mellan skolan 

och bollhallen. Bollhallen blev som 

vårt andra hem, så ofta var vi där.   

 Gymnastikläraren Miriam Wik-

ström har stått för Gamlas dans sedan 

flera år tillbaka. I år var det vår tur att 

lära oss danser såsom wienervals och 

tango. Sammanlagt lärde vi oss åtta 

danser, nio om man räknar med vår 

egen dans. Koreografin till vår egen 

dans var gjord av Mikaela Lindblad 

och Alexandra Lindholm.   

 På övningarna hände det mycket 

som inte var meningen att skulle ske. 
Folk föll då de dansade, andra steg 

varandra på tårna, många glömde bort 

dansstegen och somliga glömde bort i 

vilken ordning man skulle dansa. Det 

blev mycket skratt på övningarna och 

det förde oss fortsättare närmare 

varandra. Slutligen lärde vi oss alla 

danser.    

 
Stressen före Gamlas dans 
Vi hade haft väldigt mycket rum då vi 

dansade i bollhallen, men så var inte 

fallet då vi började öva i Brankis. Vi 

fick panik. Brankis var mycket mindre, 

till och med mindre än vår gymnastik-

sal i skolan. Generalrepetitionerna gick 

åt skogen. Det var för trångt i Brankis, 

klänningarna var i vägen och vi hade 

ingen aning om hur det skulle finnas 

plats för åskådare. Dagen innan Gam-

las dans hade vi vår sista övning och 
den gick definitivt inte som en dans på 

rosor. De flesta av oss fortsättare var 

oroliga och vi kände paniken stiga. 

Förutom utrymmesbristen oroade vi 

oss även över musiken, som var för 

låg, kläderna som skymde och skorna 

som var hala eller höga. 

 
Den stora dagen 
Så kom den dagen. Dagen som vi alla 

väntat på, men som känts så avlägsen. 

Fredagen den 13 februari. Vi hoppades 

Stress och strass på Gamlas dans 

Bild: Märta Nummenmaa 
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alla på att fredagen den 13 inte skulle 

föra med sig otur. 

 Flickorna steg upp tidigt. Som-

liga av flickorna hade tid till frissa och 

kosmetolog och väckarklockan ringde 

redan klockan fem. Pojkarna tog det 

lugnt. När vi flickor kom till Brankis 

frågade vi våra danspartners när de 

hade stigit upp. Flera av dem svarade: 
"Tjaa... Jag steg upp för ungefär en 

halvtimme sedan..".   

 Klockan tio var alla samlade i 

Brankis. Vid elva hade vi vårt första 

uppträdande. Eleverna från Katarina-

skolan och gymnasiet kom och tittade. 

Första föreställningen brukar ofta inte 

gå som planerat och så gick det inte nu 

heller. Håraccessoarer flög, gamla sår 

gick upp och började blöda, flera 

snubblade och någon hade inte knutit 

skosnörena. Det var nervöst. Vi var 

glada när det var över! 

 Efter det blev det dags för lunch. 

Vi bytte ut långklänningarna och 

frackarna mot mjukisbyxor och stora, 

mysiga tröjor.   
 Den andra föreställningen var 

klockan ett. Då fick högstadiet komma 

och titta på när vi dansade. Den här 

gången gick allting som smort och vi 

var mycket gladare och mindre ner-

vösa. Vi kunde slappna av och njuta av 

det hela.   

 Mellan föreställningarna, speci-

ellt mellan den andra och kvällsföre-

ställningen, hann vi med mycket. Att 

sjunga karaoke och spela fotboll i sa-

len var omtyckt. Gamla låtar sjöngs 

(läs: skrålades) medan våra grupp-

handledare Gunilla och Mikael förbe-

redde för kvällen. De kokade kaffe och 
dukade fram både sött och salt. Vi i vår 

tur sprang över gatan till butiken för att 

handla godis och koffeindrycker. Föru-

tom träningsvärk i benen och i fötterna 

hade de flesta av oss ont i magen ef-

tersom vi skrattade så mycket. 

 På kvällen fylldes Brankis av 

föräldrar, syskon och vänner. Den 

tredje och sista föreställningen blev 

den bästa. Det var otroligt roligt! 

Dansuppvisningen i Brankis avslutades 

med dans tillsammans med föräldrar. 
Förutom dans bjöds det på pommac. 

Man kunde också köpa kaffe med till-

tugg. När publiken hade gått hem stä-

dade vi upp efter oss. Efter det blev det 

partaj på Jogging Team! 

 

Text : Märta Nummenmaa 

”Första föreställningen bru-
kar ofta inte gå som plane-
rat och så gick det inte nu 
heller. Håraccessoarer flög, 
gamla sår gick upp och 

började blöda, flera snubb-
lade och någon hade inte 

knutit skosnörena” 

Bild: Daniel Nordström 
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Då försvarsminister Carl Haglund 
ställde frågan, fick det mig att fun-
dera. Finska statens största inkomst-
källa är skatter och med hjälp av 
dem upprätthåller man det nordiska 
välfärdssamhället. Men har vi kom-
mit till den punkten i Finland att vi 
helt enkelt betalar för mycket skatt?  
 
Nalle Wahlroos flyttade i fjol till Sve-

rige på grund av Finlands höga arvs-

skatt. Karl Fazer har nu även nämnt att 

han också kan tänka sig lämna landet 

av samma orsak. Är det inte lite kons-

tigt att människor bokstavligen flyttar 

från landet för att komma bort från 

skatterna? 

 Vi förväntas hela tiden betala 

skatt; i matbutiken, om vi får lite dy-

rare gåvor, om en släkting dör och nu 

har det även lagts fram ett förslag för 

en avskedsskatt om man tänker flytta 

utomlands permanent. Listan är otro-

ligt lång. Visst får vi såklart flera olika 

förmåner tack vare dessa skatter, som 

till exempel gratis sjukvård och utbild-
ning. Våra pengar går också till att 

hjälpa andra med hjälp av olika under-

stöd och bidrag. Men har Finland råd 

med detta välfärdssamhälle vi lever i? 

Måste vi verkligen ha allting så jämlikt 

som möjligt? Visst är det trevligt att få 

bidrag och att det inte är så stora skill-

nader ekonomiskt mellan olika männi-

skor, men vi kan ju fråga oss själva om 

vi skulle klara oss utan lika mycket 

stöd. 

 Det ska inte vara lönsamt att 

vara arbetslös. Människor klarar sig 

med endast arbetslöshetsunderstödet 

och det kan leda till att de inte har nå-

gon motivation att ens börja jobba och 

staten behöver mera människor ute i 

arbetslivet för då finns det fler skatte-

betalare. Man ska själv få jobba hårt 

och det ska kunna vara lönsamt att 

vara företagare. 

 En stor andel av Finlands BNP 

utgörs av skatter och lån men ökad 

tillväxt får man inte genom att bara 

betala en massa skatter utan genom 

konsumtion, investering och export. 

För att man ska kunna producera och 

exportera mera borde man beskatta 

företagen mindre. Vi bor i ett stort 
land, men vi är inte så många invånare 

vilket betyder att vi inte är så många 

skattebetalare. Kanske det även är där-

för som man vill hålla så många av 

oss  som möjligt kvar i landet? 

 

Text: Sandra von Bonsdorff 

Bild: Jonathan Terlinden 

Lånar vi vår välfärd av framtida ge-
nerationer? 

”Vi förväntas hela tiden 
betala skatt; i matbuti-
ken, om vi får lite dy-
rare gåvor, om en släk-
ting dör och nu har 

det även lagts fram ett 
förslag för en avskeds-
skatt om man tänker 

flytta utomlands perma-
nent. Listan är otroligt 

lång. ” 
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Fifty Shades of Chocolate  
Naturligtvis är inte alla lika lyckligt 
lottade som undertecknade att de är 
födda med kaveln i ena handen och 
mjölet i den andra och lärde sig 
baka de mest fantastiska Napo-
leonbakelserna innan de kunde gå. 
Misströsta dock inte, Snilleblixtens 
bakningspatrull hjälper dig åstad-
komma underverk i köket och till 
och med slå svärmor med häpnad. 
Det här receptet på traditionella 
Chocolate Chip Cookies är en ga-
ranterad succé. Följ med på en resa 
till smaklökarnas sjunde himmel!  
 
Glöm alla gräddiga bakverk med svår-

uttalade franska namn och 1800-

talsvibbar, här är det pompös ameri-

kansk extravagans som gäller. När 

snasksuget sätter in har vi nämligen 

den ultimata lösningen. Chocolate 

Chip Cookies à la Snille slår Lidls 

Amerikaveckors alternativ med häst-

längder och är utsökta utan att ge av-

kall på enkelheten vid tillagningen. 

 Det synnerligen anspråkslösa 
kaloriinnehållet kompenseras dessu-

tom med den hårda armträning du får 

under vispningen. En rejäl elvisp av 

mera bastant kaliber rekommenderas 

för att underlätta grovjobbet. Tålamod 

är dock en dygd och så också i det här 

fallet, beräkna uppemot två timmar för 

processen för att garanterat hinna 

känna de färdiggräddade mästerver-

kens arom spridas i huset innan de till-

tänkta gästerna anländer. 

 Till den hackade chokladen re-

kommenderar bakningspatrullen Fa-

zers mörka hushållschoklad, eller om 

man föredrar vit choklad, en choklad-

kaka av valfritt märke. För den modige 
ger M&M’s ett mera bjärt och experi-

mentellt intryck samt smakar hänfö-

rande gott. Vid steg fyra i receptet un-

dertill kan man, innan chokladen blan-

das ned, dela upp smeten om man öns-

kar få diverse varierande chokladfyll-

ningar. Själv gjorde patrullen en dub-

belsats av receptet och delade upp 

smeten på tre chokladsorter. 

 Dessa mirakel är utan tvekan 

festens givna succé och får såväl den 

kräsna tonåringen som allätande mor-

modern på fall. Avnjutes med måtta i 

goda vänners lag. 

 
Chocolate Chip Cookies 
Det här receptet räcker till ca 30 coo-

kies. 

 

Ingredienser 

170 g smör 

1 ⅘ dl farinsocker 

⅗ dl strösocker 

1 ägg 

2 tsk vaniljsocker 

4 ¾ dl vetemjöl 

2 tsk majsstärkelse 

1 tsk bikarbonat 

250 g hackad choklad eller färdigköpta 

chocolate chips 

 
Gör så här: 

1. Ta smöret och ägget ur kylskåpet i 

god tid så de blir rumsvarma. Hacka 

chokladen grovt. Blanda vetemjöl, 

bikarbonat och majsstärkelse i en 

bunke, ställ åt sidan. 

2. Vispa rumsvarmt smör, strösocker 

och farinsocker poröst och fluffigt i ca 

5 minuter med elvisp. 

3. Tillsätt ägg och vaniljsocker, vispa 

på låg hastighet till en jämn smet. 

4. Tillsätt de torra ingredienserna och 

vispa snabbt ihop till en deg, tillsätt 

även den hackade chokladen. Ställ de-

gen i kylskåpet i minst 30 minuter. 
5. Klä två plåtar med bakplåtspapper, 

värm ugnen till 175 °C. Ta små bollar 

ur degen med hjälp av två skedar, lägg 

bollarna på plåten med lite rum emel-

lan. 

6. Grädda kakorna mitt i ugnen i cirka 

8-10 minuter, tills kakorna fått en 

aning färg runt kanterna och ytan inte 

är så glansig mera. Grädda inte ka-

korna för länge! Låt kakorna svalna i 2

-3 minuter på plåten och flytta sedan 

över till ett galler och svalna helt. Vid 

behov kan man med fördel platta dem 

lite med en stekspade för att uppnå den 

ultimata cookie looken. Grädda resten 

av kakorna. Servera genast eller för-
vara i kylen  tills redo att inmundigas. 

 

Text: Alfred Eriksson och Nicole Udd 

Till receptet behövs...  
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Island är världens mest glest befol-
kade land  med en befolkning på 
drygt 300.000 på en yta på 103.000 
kvadratkilometer. Island är också 
ett av de vackraste länderna på vår 
jord, en blandning av spa, varma 
källor och bergsbestigning. Det sägs 
att Island är ett land värt att besöka 
minst en gång i sitt liv, annars går 
man miste om något stort.  
 
Beger man sig till Island skall man inte 

vara beredd på att shoppa eller ligga 

vid en pool i solen. Hikingskor och en 

bra attityd  skall vara  med. Det stora 

antalet vattenfall gör Islands vägar un-

derbara. Vart än man vänder sig ser 

man olika naturfenomen och vattenfall. 

Man kör upp för slingrande vägar och 

känner luften bli syrefattigare. Men 

förutom allt vackert i naturen på Island 

är befolkningen underbar. Man är all-

tid hög på känslan av välkomnande 

och kan lätt umgås. Islands kultur går 

inte ut på att kl. 9 gå ut och festa utan 

kl. 9 går man ut och äter bragdarefur, 
en ”hemmagjord” glass lika stor som 

en en halv liters flaska (om man bestäl-

ler en liten). 

 Något som många funderar över 

är  varför Island heter Island och Grön-
land, Grönland. Det är en berättelse 

som berättas om och om igen på Is-

land. Legenden säger att en norsk vi-

king seglade till Island men ville ha ön 

för sig själv och kallade därför ön Is-

land. Men människor kom och lands-

förvisade honom till Grönland. Där 

blev han sedan ensam och döpte ön till 

Grönland i hopp om att människor 

skulle dyka upp 

 På en vecka kan man köra runt 

Island och se underbara städer som 

Vik, Reykjavik och Akureyri. I Aku-

reyri kan man åka båt ut på Nordsjön 

och se på valar. Man kan åka med de-
ras bussar gratis dit man behagar runt 

stan. Man kan till och med flyga till 

Danmark under sommarmånaderna. 

Man kan åka en timme till Miva och 

bada i varma källor. I Reykjavik kan 

man gå på deras vackra gågata och se 

deras futuristiska kyrka, Hallgrímskir-

kja. Dock är Reykjavik en väldigt grå 

stad med ett stort slumområde. 

På vägen till Vik kan man se på spru-

tande gejsrar. I Vik kan man gå och se 

på lunnefåglar och se de dramatiskt 

kolonnformade klipporna, Reynisdrag-

nar..  

 Man kan dessutom besöka Euro-

pas största glaciär Vatnajökull men sin 
utbredning på 8100 kvadratkilometer. 

Vid samma område kan man gå och se 

Europas kraftigaste vattenfall Dettifoss 

och på andra håll det berömda Guda-

foss, gudarnas vattenfall som fick detta 

namn enligt den isländska  mytologin. 

Efter att man gav upp den, slängde 

man statyerna av gudarna i vattenfal-

let. 

 En sak som ofta står i vägen för 

mångas resa till Island är priset. Att 

resa till Island är inte det billigaste som 

finns. Men det finns alternativ. Nästan 

billigast blir det om man samlar en 

grupp och tar båten ”Norrøna” från 
Danmark med ett stopp på Färöarna 

och sedan till Island. Två flugor i en 

smäll. Den vackra båtresan över Nord-

sjön tar tre dagar.  

 

 
Text & bild:  Shanti Grönholm 

På resande fot runt Island  

Vattnajökull och en geisir som sprutar upp  

Huvudstad: Reykjavik 

 

Officiellt språk: Isländska 

 

Valuta: Isländska kronor 

(100 euro = 14 938 isländska kronor) 

 

Tidzon: UTC (3 timmar 

tidigare än vi) 

”Beger man sig till Is-
land skall man inte 
vara beredd på att 

shoppa eller ligga vid 
en pool i solen.” 
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Som studerande får man ofta tam-
pas med en smal budget och jag an-
tar att många kvinnor/flickor kan 
relatera till att frustrationen växer 
på morgonen när man inte har nå-
gon aning om vad man ska ha på sig. 
Ingen kan ju på allvar tro att det är 
möjligt att klä sig snyggt bara om 
man är välbärgad. 
 

Det kanske inte så många visste var att 

man kan få tag på märkeskläder, ofta 

även i nyföpackning, i second hand-

affärer. Jag använder ordet ”second 

hand” eftersom jag personligen har en 

odiagnostiserad allergi mot ordet 

”loppis”. Här i Finland är vi ganska 

nya med det här att gå och köpa saker 

och ting i andra hand, fenomenet i sig 

har förstås funnits i många år, men 

människors inställning är kanske 

mången gång det som är problemet. 

 Det är intressant att se hur 

mycket fördomar det finns, bara i min 

bekantskapskrets finns det åsikter om 

att ”det är äckligt när det kan finnas 

fläckar eller något”, ”det är äckligt när 

någon annan har haft på sig kläderna 

före”. Jag brukar svara med att loppi-

sen är vad man gör den till. Såklart att 

man nu och då råkar ut för en eller an-

nan otvättad skjorta, men det tycker 

jag är försäljarens sak och det borde 
egentligen inte få hända. Då kläderna 

är rentvättade är det inget som skiljer 

dem åt från butiksköpta kläder. Föru-

tom att nollan ramlar bort på Tommy 

Hilfiger-skjortans prislapp och att de 

för det mesta allergiframkallande gift-

ämnena och kemikalierna som tillförts 

i produktionen av materialet är urtvät-

tade. I vilket fall som helst är fobin för 

att någon annan haft på sig kläderna 

före ganska intressant med tanke på att 

andra haft på sig kläderna i affärens 

provrum också. 

 Såklart att man skall köpa nytt 

också, på annat sätt kommer ju inte 

nya varor ut på andra hands mark-

naden heller, och plagg som byxor, i 

vissa fall skor, självfallet underkläder, 

borde inte köpas begagnade. Men det 

är alltid kul att komplettera garderoben 

med ett eller annat plagg som sticker ut 

lite i mängden, respektive baskläder 

som enkla enfärgade tröjor eller ex-

centriska smycken. Vad som nu än 

faller en i smaken. Är man av den kre-

ativa typen kan man köpa kläder för-

månligt och fixa om dem, göra dem 

personliga. Om inte av ekonomiska 
skäl så är det dessutom ekologiskt att 

köra på begagnat. Som tidigare Berli-

nerbo har jag varit med om de riktigt 

stora second hand-affärerna, där det 

såldes designerkläder som exempelvis 

maffiga galaklänningar av märken som 

exempelvis Christian Dior. En annan 

sak som var maffig var dock även pris-

lapparna. Jag skulle vilja bryta denna 

trend att fördöma köp av begagnade 

kläder samt ordet loppis. Det låter ned-

värderande och sjabbigt, och saker och 

ting är i slutändan bara så dåliga eller 

bra som man gör dem. 

 

Text & Bild: Jessica Tunn 

Loppor med klass - javisst!  

Loppisfynd 
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Lite före klockan sex på morgonen 
den åttonde april stod ett gäng mer 
eller mindre vakna elever och lärare 
framför skolan och väntade på en 
taxi som skulle köra de sömn-
druckna individerna till Helsingfors-
Vanda flygplats terminal 1. Via 
Stockholm Arlanda flygplats fort-
satte resan mot slutdestinationen 
Kiruna, Lappland. Resan var höjd-
punkten i projektkursen “Från 
gruva till produkt”. 
 

In the middle of nowhere på skoter 
och släde 
Under den första dagen i Kiruna gjorde 

vi inte så mycket. På kvällen, efter att 

vi hade installerat oss i våra rum, fått i 

oss en liten bit mat och handlat veck-

ans morgonmål, stod en skoter- och 

slädutflykt på schemat. Hela gruppen 

delades i två mindre grupper, och den 

ena gruppen började med att köra snö-

skoter och den andra åkte hundsläde. 

Mitt ute i det kyliga, snötäckta ingen-

ting fick vi känna på den friska luften 

och det vackra landskapet. Hur många 

gånger har man inte här hemma önskat 

att man kunde hitta en tom, ren plats 

och njuta av “ingenting”. I Kiruna är 
det mycket enkelt att göra så. I staden 

finns allting man kan tänkas behöva, 

från mat och sjukvård till nöjen, men 

utanför staden finns ingenting. Ef-

tersom det egentligen inte finns några 

förorter i direkt anslutning till Kiruna 

och det är flera kilometer till nästa 

stad, finns det ett stort område runt 

Kiruna bestående av ren och vacker 

natur utan störningsfaktorer. 

 Även om det bor en liten fart-

dåre i de flesta av oss, och många 

körde snöskoter för första gången, 

överlevde alla utfärden, kanske med 

undantag för en och annan halvt ihjäl-

frusen kroppsdel.   

 

Från underjorden till rymden 
Den andra dagen skulle vi äntligen få 

åka ner till gruvan. Kirunagruvan är 

världens modernaste och största      
underjordsgruva. Bolaget LKAB 

(Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebo-

lag) bryter malmen i gruvan och äger 

en del av bostäderna i Kiruna, såsom 

till exempel lägenhetshotellet Gullriset 

som vi bodde i. Vi åkte med en buss 

fullastad med andra intresserade och 

ointresserade vuxna och barn ner till 

en nivå på 540 meter under marken. I 

gruvans besökcenter fick vi höra om 

brytningen, förädlingen och transpor-

ten av järnmalmen och hur det har ut-

vecklats genom tiderna. I gruvan bryts 

dagligen en mängd järnmalm som, för-

ädlat till järn, skulle räcka till att bygga 

sex stycken Eiffeltorn. 

Gruvans malm transporteras vidare 
som pellets, alltså små kulor. De små 

kulorna är en innovation som har lett 

till lättare, effektivare, miljövänligare 

och mer hållbar tillverkning av järn 

och stål. 

 Efter gruvbesöket hann vi med 

en snabb lunch innan det var dags att 

stiga på turbussen och åka ut till IRF, 

Institutet för rymdfysik. Vid IRF fick 

vi höra om deras forskning kring till 

exempel norrsken och atmosfären i 

allmänhet. Vi fick också höra om ap-

parater och små delar av rymdsonder 

de utvecklat vid IRF. IRF bidrog med 

“Från gruva till produkt”      
på besök i Kiruna  

Vi väntar på att få åka släde/snöskoter  
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två instrument till rymdsonden Rosetta 

som förra året landade på kometen 

67P/Churyumov-Gerasimenko. 

 

Att flytta en stad 
Den tredje dagen hade vi ett fullspäck-

at schema. På morgonen besökte vi 

stadshuset, där vi fick höra om den 

kanske mest aktuella händelsen i Ki-
runa just nu; förflyttningen av staden. 

När man borrar i gruvan, låter man 

stenmassor rasa ner i hålen, så att allt 

fylls igen. På detta sätt förhindrar man 

att håligheter och tomrum uppstår un-

der marken. Varje gång man gör detta, 

rasar en del av marken. Ifall man inte 

flyttar en stor del av staden, finns en 

stor risk för att hela Kiruna rasar med. 

Att flytta staden blir arbetsamt och 

dyrt. Byggnader måste rivas och nya 

byggas. Totalt skall 300 lägenheter 

förstöras. Det gamla stadshuset skall 

rivas och ett nytt byggas. Kyrkan skall 

flyttas bit för bit. Hela kalaset kommer 

kosta flera miljarder svenska kronor. 

 
Rymdraketer och kultur 
På vägen till Esrange space center, till 

vilket ett besök stod som följande på 

listan, gjorde vi en oplanerad avstick-

are till Jukkasjärvi kyrka. Den mysiga 

lilla kyrkans altartavla är värd flera 

miljoner svenska kronor, om man nu 

kan lita på allt man hör. Det är lite un-

derligt att tavlan fått vara ifred för tju-

var och snåljåpar, men om man tänker 

att den finns i Jukkasjärvi, vilken inte 

är den mest tätbebodda kommunen, 

och inte heller den populäraste turistor-

ten, är det inte så konstigt att ingen rört 

den. 

 I Esrange space center skjuter 
man upp små raketer och enorma bal-

longer. Man bedriver ingen egentlig 

egen rymdforskning, utan centret anli-

tas för att hjälpa till vid olika experi-

ment som utomstående rymdorganisat-

ioner vill genomföra i rymden. Es-

ranges läge i ett nästan obebott och öde 

område garanterar att raketerna och 

utrustningen inte gör någon skada när 

de ska komma tillbaka ner till jorden. 

Man kan också lätt plocka upp resterna 

av det som sköts upp i rymden. Ofta 

måste man först söka själva experi-

mentet och ta det till vara innan man 
plockar upp det andra skrotet. 

Många av experimenten handlar om 

tyngdlöshet och hur vissa till exempel 

biologiska prover reagerar på det 

tyngdlösa tillståndet. Man vill ha så 

lite störningsfaktorer som möjligt vid 

experimenten, men om man gör dessa 

på jorden inverkar tyngdkraften alltid. 

I Esrange fick vi höra om hur de skju-

ter upp raketerna och ballongerna, vil-

ken utrustning och vilka hjälpmedel 

det behövs samt lite om hurudana ra-

ketmotorerna som används är. Vi fick 

också se raketrampen, varifrån raketer-

na skjuts. Dessutom såg vi det stora 

fordonet Hercules som agerar bal-
longsläppare. 

 På vägen hem från Esrange be-

sökte vi det berömda ishotellet. Varje 

liten del av hotellet var av is, och jag 

måste erkänna att man blev imponerad 

av den detaljerade inredningen. Även 

om hotellet var vackrare än många 

“riktiga” hotell man besökt, kan man 

inte riktigt förstå varför någon skulle 

vilja betala flera hundra euro för att 

sova i ett kylskåp. 

 Resan till Kiruna var lyckad. 

Guiderna berättade intressanta fakta 

och sällskapet var trevligt. Man fick 
höra om saker man inte tidigare visste 

någonting om. Även om Kiruna ligger 

lite avlägset i Lappland, finns där 

mycket att se och uppleva. Staden är 

mycket vacker och sevärd. När man 

går på en gata i Kiruna, känns det näst-

an lite melankoliskt att tänka att om en 

tid har en stor del av husen rivits och 

nya byggts. Även om man tycker synd 

om alla människor som måste flytta, 

måste man tänka på det positiva det 

medför. Gruvdriften i Kiruna skulle 

inte kunna fortsätta om staden inte 

flyttades.  

 

Text & Bild: Stiina Tolvanen 

En gammal spårvagn i gruvmuseet  
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Något som på sistone varit på allas 
läppar med jämna mellanrum är 
miljöfrågor av alla dess slag. Alla 
håller med om att vi borde försöka 
förbättra miljön, men tänker väldigt 
djupt inne i lådan. Varje individ kan 
göra sitt för miljön och om man bör-
jar ta det på allvar kan stora föränd-
ringar hända. Man behöver inte 
vara någon ekoaktivist för föränd-
ringar.  
 

Jag tog mig an problemet och frågade 

några  ungdomar om de känner att de 

kan påverka dagens situation och hur 

väl de tar hand om miljön. 

Hållbar utveckling inom miljön är 

egentligen ett väldigt simpelt begrepp. 

Det skall vara så bra för miljön, samti-

digt som det skall vara bekvämt för 

människan. Detta betyder enkla saker 

som att ha lampan släckt och inte ha 

TV:n på standby läget. Vill man bidra 

ännu mera kan man byta till  en mer 

miljövänlig energikälla. 

   Jag frågade några lokala ungdo-

mar om de känner att de kan påverka 

miljön i vardagen. Johan Flythström, 

William Flythström, Jesse Blomberg, 

Mathias Lindström och Anton Löfberg 
tycker alla att de kan påverka miljön 

men när följdfrågan ”HUR?” kom 

hade de inte något svar. Alexandra 

Westerlund anser att det är något bara 

de högre makterna kan påverka ordent-

ligt. 

  Studier gjorda av danska fors-

kare 2005, visar att tonåringar använ-

der  hela 20% mera el än vuxna. De 

kom dessutom fram till orsakerna. 

Ungdomarnas höga elförbrukning går 

ut på filmstreaming, multitasking, be-
hovet att alltid ha det nyaste och 

fräschaste och känslan av att man själv 

skall vara nyast och fräschast. 

    Multitasking har oftast att göra 

med smarttelefonen, man kanske ser 

på tv samtidigt som man skriver på ett 

skolarbete på datorn och talar med 

vännen på telefonen. Hemelektronik 

står för 27% av hushållets el-

användning och apparaterna skall oft-

ast laddas minst en gång om dagen. 

Det håller Anton, Jesse och William 

med om, Johan laddar telefonen när 

ackun är slut, medan Mathias och 

Alexandra laddar den två gånger per 

dag. Förutom smarttelefoner används 

mycket tabletter, datorer och tv. 
     Vi anser att det är ganska själv-

klart att ha lampan på i rummet vi be-

finner sig i och detta  utgör 26% av vår 

dagliga el-använding. Men problemet 

är när lampan är på och vi inte är i 

rummet. Alexandra, Johan, Jesse, Mat-

hias och Anton kan alla säga att om de 

är hemma blir rumslampan lätt på, me-

dan William anser att det inte är ett 

stort problem. Alexandra tycker dessu-

tom att det är något vi kunde påverka i 

skolan, där lamporna oftast är på i 

klassrummen även på rasterna. Föru-

tom det tycker alla att skolan skulle 

kunna lära ut hur man skall vara miljö-

vänlig, en timme eller så. Anton anser 
att det är en viktig fråga men inget 

man behöver dra ut på. 

  Om skolan i ett tidigt skede till-

sammans med föräldrarna lär ut hur 

man lever ett energisnålt liv skulle 

ungdomar oftare tänka på miljön. Man 

borde lära ut lätta saker som att släcka 

lampan, hur man återvinner, vad som 

häner om man inte bryr sig och hur 
länge man skall duscha t.ex. 

    Alexandra, Johan, William och 

Anton berättar att de duschar varje dag 

medan Mathias och Jesse duschar 

varannan dag. Alla av dem duschar allt 

från 10 till 30 minuter. 

   En dusch drar ca 12 liter i minu-

ten och ett badkar rymmer ca 200 liter 

vatten. Jag frågade disponent Petra 

Grönholm om vattenförbrukning och 

priser. Att duscha 5 minuter varje dag 

drar 420 liter vatten i veckan, 22 000 

liter om året och kostar 180 euro. Att 

duscha 20 minuter varje dag drar 1 700 

liter vatten i veckan, 88 000 liter om 

året och kostar 730 euro.  Att duscha 
står för 39% av vår individuella dag-

liga vattenanvändning. Förutom 

duschen är toaletten 26%, köket 22% 

Ungdomar använder mycket energi 

Johan låter inte vattnet rinna när 
han diskar.  

”Om skolan i ett tidigt 
skede tillsammans med 
föräldrarna lär ut hur 

man lever ett energisnålt 
liv skulle ungdomar of-
tare tänka på miljön.”  
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Intouchables är en fransk dramako-
medi från år 2011, baserad på verk-
liga händelser samt regisserad av 
Oliver Nakache och Eric Toledano. 
Intouchables har bl.a. nominerats 
till en Golden Globe och en BAFTA 
Film Award för bästa icke-
engelskspråkiga film. 
 
Filmen handlar om hur Driss (spelad 

av Omar Sy), en invandrare med kri-

minellt förflutet bosattt i en av Paris 

förorter, av en slump får jobb hos 

Philippe (François Cluzet), en rik aris-

tokrat som blivit förlamad i en skärm-

flygningsolycka. Driss, som adopterats 

från Senegal av sin moster och vuxit 

upp i en problematisk familj med 

många barn, kastas ut från hemmet och 

går på arbetsintervjuer för att få social-

bidrag. En av dessa intervjuer råkar 

vara för Philippe, som är i behov av en 

ny skötare som kan ta hand om honom 

och utmanar Driss till jobbet. Driss 

flyttar in i det stora residenset och vi-

sar att utbytet av erfarenheter kan gå 
båda vägarna. Driss lär sig ta ansvar 

och mognar som individ, samtidigt 

som han inte ger avkall på sin person-

lighet utan ständigt livar upp stämning-

en bland personalen och framför allt 

tänder en ny levnadsgnista hos 

Philippe. 

 Berättelsen må låta lite som en 

typisk kulturchock, i dubbel bemär-

kelse, över klassgränserna, men In-

touchables – som för övrigt uttalas 

[Ääntoschaabl], allt annat är oaccepta-

belt – är så mycket mer än det. Vän-

skapen som utvecklas mellan Driss och 

Philippe är egentligen mycket vikti-

gare än själva handlingen i sig. Skåde-

spelarna, en särskild eloge till Omar 
Sy, gör fantastiska insatser och spelar 

sina roller med bravur, vilket är viktigt 

för att kemin mellan de två huvudper-

sonerna ska fungera också på duken. 

 En nackdel med filmen är att det 

emellanåt känns som att den slänger 

sig med överdrivet mycket stereotyper, 

t.ex. i avbildningen av de förhållanden 

som Driss kommer ifrån: en invandrar-

familj från Senegal bestående av en 

ensamstående kvinna med fler barn än 

hon klarar av att försörja och som i 

stället lockas ner i träsket av kriminella 

gäng. Å andra sidan kan man ju argu-

mentera mot detta och anse att det inte 

är stereotyper eftersom dylika förhål-

landen inte är alldeles främmande på 
motsvarande håll i dagens värld. Ett 

subtil tankeställare är också insmugen i 

filmen i form av en ung, stark och livs-

kraftig svart man, representerad av 

Omar, som står i kontrast till den sjuka 

och eländiga vita fransosen Philippe. 

En särskilt spännande symbolik med 

tanke på framförallt Frankrikes omfat-

tande historia som kolonialmakt. 

 Den verkliga historien som in-

spirerat den här filmen gör att hela 

handlingen får mera tyngd och ger ett 

mer genuint intryck. Ett stort plus är 

att filmen är fransk, vilken känns syn-

nerligen fräscht som motvikt till 

dussinfilmindustrin i Hollywood och 

bristande kunskaper i franska är inte 

ett hinder för att avnjuta denna såväl 
estetiskt som innehållsmässigt tillta-

lande produktion. Intouchables är defi-

nitivt värd fem Justusar! 

 

Text: Alfred Eriksson 

Filmrecension: Intouchables 

och byket 13% av den dagliga vat-

tenanvändningen. Det finns dock 

många sätta att dra ner på vattenan-

vändningen. Ett av de lättaste är att 

inte skölja tallriken innan man lägger 

den i diskmaskinen och inte duscha för 

ofta. 

     Toaletten är det väldigt sällan tal 

om och det faktum att vi spolar med 
samma sorts vatten som vi dricker. Det 

tyckte alla att inte är okej, men också 

något de inte går runt och tänker på. 

     Sista fråga jag ställde, ”om du 

skulle få oändligt med tillgångar och 

pengar, vad skulle du göra för vår 

miljö?”. Johan svarade att han skulle 

utveckla miljövänligare bilar och för-

söka hitta en ny energikälla. De andra 

däremot visste inte riktigt. Jesse skulle 
göra något med luftfilter, och säger att 

frisk luft gör en frisk människa. 

  Trots att vi inte kan gå runt och 

hela tiden fundera på konsekvenserna 

av vårt beteende är det bra att komma 

ihåg miljön och inte slösa i onödan. Vi 

måste också  tänka på följande gene-

ration. 

 

Text & Bild: Shanti Grönholm 
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Jag har alltid velat besöka Irland, 
och när jag äntligen bokade min 
resa till Nordirland en trist novem-
berdag kändes den gråa världen lite 
bättre och jag fick något att längta 
till. Nordirland. Jag besökte Belfast 
under en långhelg. Från torsdag till 
måndag var jag där tillsammans 
med min kusin och vi blev fullstän-
digt förälskade i platsen. Varför 
Nordirland? 
 
Människorna och kulturen 
Kulturen skulle jag vilja importera till 

Finland. Den avslappnade stämningen 

som nordirländare bär med sig är något 

som vi saknar här. Vi kände oss direkt 

välkomna.. Dessutom kändes det väl-

digt hemtrevligt! När vi nätt och jämnt 

hade stigit in genom dörren till frisören 

fick vi frågan om vi ville ha en kopp te 

att dricka. Hur vi mår och om allting är 

bra var frågor som dök upp ofta. Inte 

så där där töntigt och irriterande utan 

på ett omhändertagande sätt. 

Kulturen var ett plus, men inte maten 

eller vädret. Vår finska mat, vårt väder 

och årstiderna skulle jag vilja behålla. 

Matkulturen i Nordirland är i stora 

drag en blandning mellan fish and 

chips och pasta. Däremot tillhör det 

den nordirländska kulturen att äta ute 

mera än vad det gör i vår kultur här i 

Finland och vanligtvis spelar ett band 
live musik i ett hörn av restaurangen, 

vilket är mysigt och gör stämningen 

mycket varmare. 

 Att springa en morgonrunda 

längs stranden vid havet med den 

starka vinden i ryggen i den uppfris-

kande luften är magiskt. Tillba-

kadragna som vi finländare är, och 

enligt vana slår vi ofta ner blicken då 

vi möter andra människor. På NordIr-

land är det definitivt raka motsatsen, 

och oj vad jag gillade det! Under 40 

minuter mötte jag och min kusin flera 

morgonpigga och glada nordirländare 

som hälsade godmorgon i förbifarten 

när de gick sin morgonpromenad till-

sammans med sin hund. 

 

Titanic Belfast 
Någonting som inte går att missa om 

man befinner sig i Belfast är att Titanic 

är byggt där. Idag finns det en mu-

seumlik båtbyggnad som heter Titanic 

Resdestination: Nordirland 

Utsikten från Titanic Belfast 

Springtur vid stranden i Holywood, 
Belfast 
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Belfast. Den öppnades i slutet av mars 

2012. All information som fanns före 

och efter jungfruresan med den riktiga 

båten Titanic har  framställts på olika 

sätt. De olika hytterna har byggts upp 

enligt modell från den riktiga båten. 

Gamla foton och videoklipp finns. Tid-

ningsartiklar och personporträtt av vik-
tiga personer som fanns på resan har 

man även samlat ihop i olika gallerier. 

Från toppen av byggnaden var det 

också en otrolig utsikt över Belfast! 

 

Ulster Folk and Transport Museum 
Sista dagen under vår vistelse besökte 

vi museet Ulster Folk and Transport 

Museum. Ett starkt kultur- och histo-

rietips! Museet ligger i Holywood, en 
bit liten utanför Belfast. Museet grun-

dades 1958. Museet är indelat i två 

olika delar. Folkmuseet baserar sig på 

hur livet på landsbygden såg ut i Nor-

dirland i början på 1900-talet.. Man 

har tagit vara på allting som fanns i en 

by,exempelvis skolor, arbetsplatser, 

kyrkor, hem och postkontor. De flesta 

byggnaderna är väldigt små och utan 

isolering så de var även väldigt kalla. 

Det är overkligt att någon faktiskt har 

bott där. Transportmuseet är indelat i 

flera delar. Det finns bland annat en 

Titanicavdelning. I museet finns en del 

saker som var med på det riktiga skep-

pet, t.ex. porslin. 

 Det här var en kort summering 

av mina dagar på Nordirland. Efter att 

vi hade druckit mera svart te på de fem 

dagarna vi var där än vad vi gjort un-

der hela vårt liv,  var det dags att ta 

flyget hem igen. Med lite bättre kun-

skaper i engelska, gott humör och min-
nen för livet var vi nöjda över vår resa. 

Fastän man inte gillar regn kompense-

ras det av de trevliga människorna där. 

Packa ner gummistövlarna, Nordirland 

kommer bjuda på en härlig semester! 

 

Text & Bild: Nicole Udd 

Irlands fina vyer. 

”Att springa en morgon-
runda längs stranden vid 
havet med den starka 
vinden i ryggen i den 
uppfriskande luften är 

magiskt.” 
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Serie: Max Westerlund 


