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I tre veckor framåt är mitt liv ett kaos.    ■

I kalendern står det prov, redovisning, inläm-
ning, recension och allting om och om igen. 
Och så fortsätter det. Ni fattar grejen. 

När klassen protesterar vilt svarar alltid 
 läraren tillbaka: Men ni är så ambitiösa, 
stressa inte upp er för allt. 

Hjälper det? Nej, man måste fortfarande 
plugga arslet av sig. Meningen har lika tom 
betydelse som en students mage i Burger 
King-reklamen på Spotify. 

Så snälla, bara sluta. 
ANDREA MEILGAARD
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Namn: Malou ”Ballz” Bergh
Bor: I Västerås. På Hälleborg med mamma 
och på Hammarby med pappa.
Familj: Mamma, pappa, extrapappan Bosse. 
En biologisk storebror. Två plastbrorsor och 
en plastlillasyster. 
Ålder: 17 år, blir myndig i sommar.
skola: Kunskapsgymnasiet, Samhälls
programmet.
Jag kallas för: Ballen, Balou, Mallan, Malle, 
Bajskorv, Maloulou, Muffin och havsängel.
Jag önskade att jag kunde: Vara lika smart 
som Sheldon Cooper i The Big Bang Theory. 
Han är så grym, han kan ju allting!

Något jag ser fram emot: Att fylla 18 år. För 
då kommer jag kunna gå på krogen och festa 
loss. Och för att känna känslan av att vara 
vuxen, och inte vara ett kid anymore.
En låt som aldrig blir dålig: Re:stacks med 
Bon Iver. Jag kan lyssna på alla deras låtar om 
och om igen.
Förebild: Min kompis Thea Hammarström. 
För att hon är så cool. Hon tycker ingenting 
är pinsamt och vågar släppa loss till max.
detta gör jag helst en lördagskväll: Festa med 
mina vänner, eller med mina bästa bröder. 
Eller ha en myskväll med min fina pojkvän 
Martin.

detta får mig att gråta av skratt: Typ allt som 
får mig att skratta. Eftersom jag gråter varje 
gång jag asgarvar. Jag asgarvar skitofta.
Jag skulle hellre vilja bo: Hemma hos Anton 

x2 och Simon i deras ”crib” för att jag älskar 
dem.
Jag suger på att: Räkna matte och att ställa 
väckarklockan för att komma i tid till sko
lan. 
Jag skulle inte kunna vara utan: Min store
bror Morgan. Han är världsbäst.
När jag vaknar brukar jag tänka: Va’ är klock
an?
Klär mig helst i: Bekväma men snygga kläder. 
Det mesta från second hand, helt enkelt.
Om att vara i fokus : Det är lite läskigt men 
väldigt kul!

ANNIE AxELssoN

i fokus
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Vi reser allt mer och 
upptäcker nya kulturer, 
och många ungdomar 
är trötta på gamla van-
liga Västerås. Men kan-
ske missar vi all den 
kultur som vi kan möta 
här? Helena Cervin- 
Ellqvist har rest jorden 
runt i Västerås.

Helena går samhällspro
grammet med internationell 
profil på Rudbeck och när de 
började läsa om globalise
ringen fick hon idén till sitt 
projektarbete. Hon har gjort 
en fotoutställning där hon 
skildrar hur hela världen 
finns att se i Västerås.

Under året har hon besökt 
allt från musikföreställningar 
och julspel till moskéer och 
kulturkvällar. Hon berättar 
att Västerås översvämmas av 
inspiration från många olika 
håll.

– Det finns svenskar som 
inspirerats av andra länder 
och kulturer, många invand
rare som tagit hit sina kultu
rer och folk utifrån som upp
träder här, säger Helena.

Utställningen är indelad 
i tre grupper: kulturarrange
mang, mat och religion. Den 
innehåller en del foton från 
enskilda samtal med perso
ner men framför allt har 
 Helena gått på offentliga 
evene mang.

– Tanken var att jag ville 
göra mest sådant som alla 
kan göra, för att visa hur 
mycket det finns att se i Väs
terås.

Att hitta evenemang har 
varit lättare än hon trott, ut
maningen har i stället legat 
i fotograferandet och valet av 
bilder. Sammanlagt har hon 
tagit omkring 1 500 foton, 
och av dem är 20 med i ut
ställningen. 

Arbetet har utvecklat hen
nes fototeknik och lärt henne 
mer om olika kulturer men 
framförallt har det varit 
 roligt. Helena har tyckt om 
att träffa alla människor och 
göra sådant som hon annars 
inte skulle ha gjort. 

– Det finns något från alla 
världsdelar i Västerås och jag 
upptäcker hela tiden nya 
 delar som jag inte tänkt på. 

När vi lever i ett så mång
kulturellt samhälle som vi 
gör krävs respekt och accep
tans av varandra och det är 
vad utställningen, som visas  
21–31 mars, handlar om. 

– Att vi blir nyfikna på 
andra kulturer i stan är en 
viktig del i ett gemensamt 
samhälle. Det finns nog saker 
i utställningen som många 
inte tänkt på även om de 
egentligen vet om det.

Projektet har fått Helena 
ännu mer intresserad av 
andra länder och hon säger 
att hon vill resa typ överallt. 
I framtiden vet hon inte vad 
hon vill göra, hon slits mellan 
den praktiska designen och 
det teoretiska internationel
la.

– Förhoppningsvis kan 
man få göra något sådant här 
i framtiden där man kan slå 
ihop det teoretiska och prak
tiska. 

AGNEs hILLERt

Hon har 
sett hela 
världen 
hemifrån 
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