
Ta det försiktigt 
med elden
n Den här veckan ska det vara 
varmt i nästan hela Sverige.  
Det betyder att vi måste vara 
försiktiga så att det inte  
börjar brinna. 

I måndags blev det förbjudet  
att elda i flera kommuner 
i norra Sverige.  
Det är stor risk för bränder  
i skog och mark där.

n Asap Rocky är en av världens 
mest kända artister inom hiphop.  
För ungefär tre veckor sedan  
var han i Stockholm  
för att göra en konsert.  

Han och hans vänner hamnade  
i bråk på stan. Asap Rocky blev 
tagen av poliserna.  
Han har varit inlåst sedan dess.  
Han är misstänkt för misshandel. 
Det finns risk att Asap Rocky 
lämnar Sverige.  

Därför är han inlåst tills poliserna 
har undersökt klart.  
 
Men flera kända artister tycker  
att Asap Rocky ska släppas fri.  
Och USAs president  
Donald Trump har ringt  
till statsminister Stefan Löfven  
för att prata om saken.  

Asap Rocky kanske släpps  
den här veckan. Senare kan det bli 
en rättegång mot honom.

Många pratar om artisten Asap Rocky

Maskerade män 
slogs i Hongkong
n I flera månader har det varit 
protester i området Hongkong  
i Kina. Folk har protesterat  
mot en ny lag.  
Hongkongs ledare ändrade sig 
och sade att lagen  
inte skulle bli av.  
Protesterna har ändå fortsatt. 

I helgen blev folk  
som protesterat slagna  
av maskerade män.  
Över 40 personer fick åka  
till sjukhus. Många misstänker 
att de maskerade männen  
är med i gäng med brottslingar. 

Sarah Sjöström  
tog silver i VM
n Simmaren Sarah Sjöström tog 
silver på 100 meter fjärilsim  
i sim-VM i Sydkorea.  
Innan loppet trodde många  
att hon skulle vinna.  
Men det var 19-åriga Margaret 
MacNeil från Kanada som vann. 
Det var en stor överraskning.  

Sarah Sjöström kommer tävla  
i fler lopp under VM. Bråk i Persiska viken

n Persiska viken är ett litet hav 
mellan Iran och Saudiarabien. 
Där händer det just nu  
märkliga saker.  

Iran har hamnat i bråk  
med flera andra länder.  
Bråket märks mest ute på havet. 
Den senaste tiden har flera båtar 

blivit förstörda eller stoppade där.  
Senast hände det i fredags. 
Då blev Sverige en del av bråket. 
 
Det är nämligen  
ett svenskt företag som äger 
båten som blev stoppad då.  
Soldater från Iran kom ner  
från en helikopter 

och tog kontroll över båten.  
Iran säger att båten krockat 
med en fiskebåt och att de vill 
undersöka vad som hänt.  
 
Men många tror att det 
egentligen handlar om att Iran 
vill visa vilken makt de har  
i Persiska viken.

Iranska soldater vaktar i Persiska viken. De har tagit kontroll över båten bakom som ägs av ett svenskt företag. 
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n Indien vill till månen. 
I måndags sköt de upp en 
rymdraket. Om den lyckas landa 
på månen blir Indien det fjärde 
landet i världen som gjort det. 

Asap Rocky är inlåst i Sverige.
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Hon såg flygplanet störta

Det har blivit vanligt med falska körskolor

Planet kraschade i skogen på ön Storsandskär nära Umeå.   

SVERIGE
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n Förra söndagen störtade  
ett litet flygplan nära Umeå.  
I planet fanns en pilot  
och åtta personer.  
De skulle hoppa fallskärm.  
Alla dog i kraschen. 
 
Ingen vet varför olyckan hände. 
Allt var som vanligt när planet 
startade söndagen den 14 juli. 
Klockan var halv två  
på eftermiddagen när planet 
lämnade Umeås flygplats. 
 
Efter 30 minuter skulle 
personerna hoppa ut.  
Men ingen hoppade.  
Något hände med planet.  
Plötsligt störtade det rakt ner.  
Det kraschade i skogen  
på en liten ö i Umeälven. 
 
Flera personer såg  
när planet störtade.  
Anna Adolfsson är en av dem.  
Hon bor mittemot ön.  
Hon var ute i trädgården när hon 
hörde konstiga ljud från en motor. 
 
– Jag hörde direkt att något  
var fel, säger hon. 
 
Hon tittade upp i luften. 
 
– Då såg jag flygplanet.  
Det snurrade lite och åkte  
rakt ner mot marken  
med nosen först. 
 
– Först skrek jag bara.  
Sedan ringde jag 112,  
säger Anna Adolfsson. 
 
Hon och många andra i Umeå  
är ledsna över olyckan.  
Det är en av de värsta olyckorna  
med flygplan som hänt i Sverige. 
 
Nu vill många veta varför 
flygplanet kraschade.  
Experter undersöker det.  
Men det kan ta tid att få svar. 

n Det är svårt att lära sig köra bil. 
De flesta tar hjälp av en körskola. 
Det är ganska dyrt.  
Men du får lära dig att köra  
ordentligt så att det inte  
ska hända olyckor.  

Men nu har det blivit vanligt  
med körskolor som fuskar  
och bryter mot lagen. 

Det handlar om lärare  
som inte har rätt utbildning.  
Men också om skolor som hjälper 
eleverna att fuska på proven.  

Sådana falska körskolor finns 
i hela landet.  
Och på flera ställen har de  
vanliga körskolorna blivit hotade 
när de anmält dem.

– Det här är allvarligt.  
Vi tror att det ofta är gäng  
med brottslingar som har  
de här falska körskolorna. 
 
Det säger Stefan Lundberg  
som jobbar på 
Ekobrottsmyndigheten.  
8 SIDOR/TT 
8sidor@8sidor.se
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Under tiden får folk i Umeå  
trösta varandra.  
Dagen efter olyckan samlades 
många i stadens kyrka  
för att minnas dem som dött.  
De höll en tyst minut,  
kramades och tände ljus. 

– Det är jobbigt att vara ensam 
när du är ledsen.  
Det är bättre att vara med andra,  
säger Mikael Åström  
som jobbar i kyrkan. 
KATRIN KASSTRÖM OCH TT
katrin.kasstrom@8sidor.se

Anna Adolfsson var i sin trädgård när hon såg flygplanet krascha. Nio personer dog i olyckan. 

Olyckan i Umeå är den femte värsta 
flygolyckan i Sverige.  
 
• År 1964 kraschade ett flygplan 
i Ängelholm. 31 personer dog.  
Tolv personer överlevde olyckan.
 
• År 1949 kraschade ett flygplan nära 
Barsebäck. Planet kom från Madrid.  
27 personer dog. 
 
• År 1977 dog 22 personer  
när ett flygplan störtade i Kälvesta  
i Stockholm. Flygplanet störtade  
mitt i ett område med radhus.  
Det kraschade i en lekpark.  
Men inga barn var där just då. 

• År 1989 dog 16 personer i en olycka  
med ett flygplan i Oskarshamn.  
Planet kraschade när det skulle landa. 

Flygolyckor i Sverige

Skylten visar att bilens förare övar.
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Ingen straffas för att 
båten Estonia sjönk

Stor parad för kärleken

SVERIGE

3

Terroristens offer  
får inte stanna i Sverige
n En kvinna från Ukraina skadades när 
en terrorist attackerade Stockholm år 2017.  
Hon förlorade ett av sina ben. 

Kvinnan sökte tillstånd om att få stanna  
i Sverige. Men hon fick nej.  
Efter det skrev hon till regeringen.  
Hon bad dem om att göra ett undantag  
och låta henne få stanna.  
Men regeringen gör inte så. 
Nu måste kvinnan lämna Sverige. 

n I lördags var det fest  
i Malmö.  
Flera tusen människor gick 
i parad genom staden.  

Paraden är till för att visa 
att alla får älska vem de vill.  
Tjejer kan bli kära  
i andra tjejer. 

Killar kan bli kära i killar.  
Ingen ska bli dåligt 
behandlad för det. 

– Det är så härligt att se  
alla olika typer av människor.  
Det här är väldigt viktigt.  
Vi behöver verkligen  
en sådan här värld.  

Det sade en person i paraden 
till Sveriges Television, SVT. 

Paraden kallas för Pride.  
Nu på sommaren är det  
sådana parader  
i många städer i Sverige.  
MOA CANDIL 
moa.candil@8sidor.se

n På hösten år 1994  
dog 852 personer  
när båten Estonia sjönk.  
Båten var på väg till  
Stockholm från Tallinn  
i Estland. Många av dem  
som dog var svenskar. 
 
Det var dåligt väder.  
Den främre delen  
på båten trillade av.  
Båten var dåligt skött.  
Det sade gruppen  
som undersökte olyckan. 
 
Men ingen straffades efter 
olyckan. Ingen hade gjort 
något brott, sade poliserna. 
 
Många av dem som  
överlevde och familjerna  
till dem som dog tyckte  
att det var fel.  
År 1996 anmälde de företaget 
som byggde Estonia  

och företaget som godkände 
bygget. Det var ett franskt 
och ett tyskt företag. 
 
Fler än tusen personer 
anmälde företagen  
till en fransk domstol. 
 
De ville att domstolen  
skulle undersöka om 
företagen hade något  
ansvar för olyckan.  
De ville också att företagen 
skulle betala över  
400 miljoner kronor till dem. 
 
Domstolen tog lång tid  
på sig att undersöka saken. 
Först 25 år efter olyckan  
blev domstolen klar.  
I fredags kom domen.  
 
Ingen får några pengar. 
Företagen gjorde inget fel, 
säger domstolen. 

Advokaten Henning Witte  
är besviken. 
 
– Jag är förvånad. Jag trodde 
att företagen skulle tvingas 
betala, säger han. 
 
Han har inte bestämt ännu 
om han ska klaga på domen. 
 
– Först måste jag prata med 
alla familjer som anmälde 
företagen. Jag vet inte hur 
många av dem som lever 
fortfarande, säger han. 
8 SIDOR/TT

Gretas kamp fortsätter
n Det är sommarlov i de flesta skolor. 
Men kampen för klimatet tar inte ledigt.  
Just nu reser svenska Greta Thunberg runt 
i Europa och träffar andra som kämpar. 
I Frankrike fick hon ett fint pris.  
Priset är till minne av dem som kämpade 
för frihet under andra världskriget.

Allt fler vill ha gravar  
i två olika länder
n Allt fler vill bli begravda i två länder.  
Det är oftast människor som är födda  
i ett annat land i Sverige.  
När de dör vill de att kroppen ska brännas 
och att askan ska delas i två gravar. 

Men Sveriges regler är hårda.  
Det är svårt att få tillstånd att göra så.  
Förra året sökte 47 familjer om tillstånd. 
Men bara sju fick ja. Reglerna är till  
för att skydda de döda så att ingen gör 
något dumt med deras kroppar. 

Knivar farligare än pistoler
n Fler människor blir dödade med kniv  
än med pistoler och andra skjutvapen.  
Det visar en undersökning  
som journalister på SVT har gjort.
 
Mellan åren 2011 och 2017 blev  
över 250 personer dödade med kniv. 
Samma tid dödades 190 personer  
med skjutvapen än i Sverige.
 
Skjutningar händer ofta när brottslingar 
bråkar. Bråk med kniv händer ofta hemma 
mellan personer som känner varandra. 
Men skjutningarna blir oftare nyheter  
i tidningar och tv. 
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Trummor, dans och fest. Det var det i Malmö i lördags. Det var dags för årets Prideparad. 

Advokat Henning Witte.

Tusentals personer lyssnade på Greta i Berlin. 
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n Det finns flera olika sorters 
metaller i våra mobiltelefoner.  
Det är till exempel koppar, 
aluminium, stål och guld. 
Metallerna är viktiga för att 
mobilerna ska fungera. 
 
Företag som Ericsson, Apple 
och Nokia säger ofta att 
deras mobiler inte skadar 
miljön. De säger också  
att de tänker mycket  
på människors rättigheter. 
 
Men nu visar en 
undersökning att guldet  
i deras mobiler kan ha 
kommit till på ett dåligt sätt. 
Det skriver nyhetsbyrån TT. 
 
Företagen köper det mesta  
av guldet från ett bra företag.  
Men en del av guldet kommer 
från ett annat företag  
som inte är bra.  

Företaget heter Acacia 
Mining. De tar fram guld  
i gruvan North Mara  
i landet Tanzania.  

Företaget anklagas nu för 
både mord, våldtäkter  
och för att ha förstört miljön. 
Men ingen straffas.  
De som styr i Tanzania 
skyddar företaget. 
 
Innan företaget tog över 
gruvan kunde folk som bodde  
i området hämta guld där. 
Många är fattiga.  
Det var ett bra sätt  
att tjäna pengar. Men nu 
stoppas de av en hög mur.  

De som försöker ta sig in  
till gruvan riskerar att 
misshandlas eller dödas.  
Sedan år 2014 har minst  
22 människor i området 

dödats av poliser och vakter.  
Det säger organisationer  
som undersökt våldet. 

Flera kvinnor berättar  
att de blivit våldtagna.  
Lucia Marembela är  
en av dem. Hon berättar  
att flera män våldtog henne 
när hon var på området  
för att leta guld.  

– Jag försökte springa ifrån 
dem. Men när jag inte orkade 
längre slängde de in mig  
i en bil och körde iväg  
med mig, säger hon. 
  
Acacia Mining säger att de 
inte gjort något.  

Mobilföretagen säger att de 
ska undersöka om de som 
vaktar gruvan har gjort fel.
8 SIDOR/TT

Farlig jakt på guld 
till våra telefoner

Människor i Tanzania försöker ta sig över muren för att leta guld. Om vakterna ser dem kan de dödas. 

VÄRLDEN
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Sorg i Japan efter brand
n Många i Japan är ledsna.  
33 människor dog när ett hus  
började brinna i staden Kyoto.  
En 41-årig man misstänks ha satt eld  
på huset. Mannen har erkänt. 
 
I huset fanns ett av Japans mest kända 
företag för animationer.  
Företaget har gjort flera populära tv-serier.  
Många som dog var unga människor  
som jobbade på företaget.

Tre personer misstänks  
för mord på journalist
n Journalisten Daphne Caruana Galizia  
från Malta dödades år 2017.  
Hon hade avslöjat politiker  
som fuskat med pengar.  

Journalisten dog när en bomb sprängdes  
i hennes bil. Många tror att hon dödades  
på grund av sitt arbete. 
 
Nu ska tre män åtalas för mordet.  
De misstänks ha lagt bomben  
i bilen och sedan sprängt den  
med hjälp av en mobiltelefon. 

EUs nya ledare är vald
n Ursula von der Leyen från Tyskland  
har valts till ny ledare i EUs regering,  
EU-kommissionen.  
Hon är den första kvinnan som leder EU.  
 
I regeringen sitter det en person från  
varje land i EU. De kallas kommissionärer. 
Sverige har ännu inte sagt vem  
som ska vara Sveriges kommissionär. 
Cecilia Malmström var länge det.  
Men hon har slutat. 

FN oroas över ebola
n Den smittsamma sjukdomen ebola  
sprids i landet Kongo-Kinshasa.  
Förenta Nationerna, FN, försöker stoppa 
sjukdomen. Men det är svårt. 
 
Den senaste tiden har allt fler blivit sjuka  
i ebola. Det är stor risk att sjukdomen 
sprids till grannländerna. 
 
Nu vill FN att alla världens länder  
ska hjälpa till att stoppa  
den dödliga sjukdomen.

Lucia Marembela blev våldtagen av vakter  
när hon letade guld vid gruvan. 
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Ursula von der Leyen blir gratulerad  
av Tysklands ledare Angela Merkel. 
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Guldet från gruvan i Tanzania säljs  
till företag som gör mobiltelefoner. 
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n Det finns flera skillnader 
mellan kvinnor och män  
som håller på med sport. 

I fotbollen tjänar männen  
mycket mer pengar än kvinnorna.
Det är inget nytt.  
Det har 8 Sidor skrivit om förut.  
Det finns också en annan 
skillnad. Den handlar  
om barn och familj.  

Stora stjärnor som Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo  
och Zlatan Ibrahimovic 
har flera barn.  
De har hela tiden  
fortsatt att spela fotboll.  
Trots att de har fått barn.  

För kvinnor i fotboll och andra 
sporter är det annorlunda. 
Om en kvinna som spelar fotboll 
vill ha ett barn måste hon  
oftast sluta spela ett tag.  
Det går inte att spela matcher  
om du är gravid med ett barn.  

Men i Sverige finns det inga 
regler för hur de stora klubbarna 
ska göra om deras spelare  
blir gravida. Flera tycker att 
klubbarna borde göra mer för att 
hjälpa spelare som får barn.  

Det kan vara svårt för spelare  
att komma tillbaka och spela 
efter att de fått barn. De måste 
kanske sluta med fotbollen.  
Eller vänta med att skaffa barn. 

Flera av Sveriges bästa spelare 
tycker att det här är något  
som folk måste börja tänka på.  

– Kvinnor spelar fotboll.  
Vi blir också gravida  
och föder barn.  
Då borde det finnas några slags 
regler i fotbollen för det,  
säger Nilla Fischer  
till nyhetsbyrån TT.  

Michel Tornéus slutar med längdhopp

Svårt för gravida spelare

Spelaren Linda Sembrandt tycker det är viktigt att prata om fotboll och barn. 

KORT OM SPORT

BORDTENNIS: Truls Möregårdh  
från Sverige är bara 17 år.  
Men han är redan väldigt bra  
i sporten bordtennis. 

Förra veckan vann han EM  
i bordtennis för ungdomar.  
Truls Möregårdh vann finalen  
mot Yu Khinhang från Azerbajdzjan. 
Det var en klar seger med 4-1 i set. 

FOTBOLL: I helgen spelades finalen  
i Afrikanska mästerskapen i fotboll  
för herrar.  
Algeriet vann mot Senegal med 1-0. 
Tävlingen spelades i Egypten.  
Det är andra gången som Algeriet  
blir mästare i Afrika. 

GOLF: Shane Lowry från Irland  
vann British Open i golf.  
Han får 18 miljoner kronor i pris.  
Alex Norén från Sverige  
kom på plats 11.  
Henrik Stenson kom på plats 20.  

British Open är en av världens 
viktigaste tävlingar i golf. 

SPORT
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n Längdhopparen Michel Tornéus 
ska sluta tävla.  
Efter det här året blir det  
inga fler tävlingar för honom.  

– Det är dags för mig  
att göra något nytt.  
Men jag vet ännu inte vad det 
nya är, säger Michel Tornéus.  

33-åriga Michel Tornéus  
har det svenska rekordet  
i längdhopp, 8,44 meter. 

Han har tagit flera medaljer. 
Bland annat ett silver och ett 
brons i EM. Han har också tagit 
ett guld i inomhus-EM år 2015.  

Hans sista tävling blir 
förmodligen SM i Karlstad  
den 1 september.  
Det är osäkert om Michel Tornéus 
ska vara med i VM i höst.  
I så fall måste han först klara 
gränsen för kvalet  
som är 8,17 meter. 
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– Det är en viktig sak.  
Vi spelar på den högsta nivån. 
Det är en speciell situation  
om en fotbollsspelare vill bilda 
familj, säger Linda Sembrandt.  

För folk som har ett vanligt jobb 
går det ofta att jobba som gravid. 
Efter föräldraledighet  
kan du alltid komma tillbaka  
till ditt jobb. Men i fotbollen 
fungerar det inte så.  

En stor skillnad är att 
fotbollsspelare inte har fasta jobb. 
De har avtal med en klubb. 

Avtalet gäller bara under en viss 
tid, till exempel två år.  
En av många frågor är vem  
som ska betala lönen  
till en gravid spelare.  
Det är inte säkert att klubbarna 
vill betala om en spelare  
inte kan spela.  

Det finns ingen lösning  
på problemet just nu.  
Men många av klubbarna  
i Sverige är positiva  
till att det blir tydliga regler.
MARTIN HANBERG OCH TT
martin.hanberg@8sidor.se

Nilla Fischer spelar i landslaget. Här nickar hon i en match mot Tyskland.
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FRIIDROTT: I helgen var det EM  
i friidrott för ungdomar under 20 år. 
Tävlingen var i Borås.  
Sverige tog fyra medaljer.

Tilde Johansson vann guld  
på 100 meter häck.  
Hon tog också silver i längdhopp.  
Carl Bengtström vann 400 meter häck. 
Omar Nuur blev tvåa  
på tre tusen meter hinder. 

FOTBOLL: Den kända spanska 
fotbollsklubben Real Madrid  
ska starta ett lag för damer.  
Klubben har nyligen presenterat  
sin första stjärna.  
Det är svenska Kosovare Asllani  
som ska spela i laget.  

Målvakten Hedvig Lindahl  
har också fått en ny klubb.  
Hon ska spela i Wolfsburg.  
Det är den bästa klubben i Tyskland. 

FRIIDROTT: Daniel Ståhl fortsätter 
att vinna tävlingar i diskus.  
Nyligen vann han tävlingen  
Diamond League i London.  
Daniel Ståhl kastade 68,56 meter.  
Nu ska han ta en paus och ladda  
inför VM i friidrott som är i höst. 
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Michel Tornéus slutar tävla. 

Tilde Johansson hoppar längd.

Truls Möregårdh vann EM. 
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De älskar tecknade serier

Faeren Adams är seriefiguren Batgirl på festivalen Comic-Con i USA. 

n Den här veckan kan vi lära oss 
mer om livet som papperslös  
i Sverige. Det är fotografen 
Alexander Mahmoud som berättar 
om det i radioprogrammet  
Sommar i P1. 

8 Sidor har pratat med honom.

– Jag har gjort många reportage 
om de personer som kallas  
för papperslösa.  
De har inte rätt att vara  

i Sverige. De har inga papper  
att visa upp. Ändå bor de här  
i många år och jobbar  
och har sina familjer,  
berättar han. 

– Mitt program kommer handla 
om drömmen om Sverige.  
Jag kommer också berätta  
om min egen familj.  
Jag tror att det blir bra,  
säger Alexander Mahmoud 
till 8 Sidor.

Alexander Mahmouds program 
sänds i P1 den 25 juli klockan 13.
AGNES SAUTER 

Han ska prata om livet som papperslös

n Det går bra 
för den svenske 
sångaren 
Chris Kläfford 
på tv i USA. 
Först gjorde 
han succé med 
låten Imagine 
i programmet America’s got 
talent. Klippet när han sjunger 
har nu över 14 miljoner 
visningar på Youtube.  

I det senaste programmet  
sjöng han sin egen låt 
Something like me.  
Juryn älskade låten. Chris gick 
vidare i tävlingen igen.  

– Jag är så tacksam för den 
här möjligheten. Tack! skriver 
Chris Kläfford på Twitter.

Chris Kläfford 
gjorde succé igen

Paul McCartney 
gör en musikal

Hon tjänar mest 
av kändisarna

n Nörd har blivit ett vanligt ord.
Förut var det alltid elakt  
att kalla en person för nörd.  
Men de senaste åren  
har det blivit mer positivt.  

En nörd är en person som är 
väldigt intresserad av något.  
En datanörd är till exempel  
en person som är väldigt 
intresserad av datorer.  

Det finns också nördar  
som älskar tecknade serier  
och tecknad film.  

I förra veckan träffades  
många av dem på en stor festival 
i staden San Diego i USA.
Festivalen heter Comic-Con.  
När den startade på 1970-talet 
kom det några hundra besökare. 
Nu för tiden är det fler  
än 130 tusen som kommer.  

På Comic-Con samlas folk  
som gillar tecknade serier.  
Men de gillar också datorspel  
och böcker och filmer  
som handlar om magiska världar.  
Till exempel filmen Star Wars 
eller tv-serien Game of thrones.  

Flera av besökarna brukar  
klä ut sig på festivalen.  
Det kallas för cosplay.  
Cosplay är en sorts maskerad. 
Det är vanligt i Japan.  

n Den kände 
musikern Paul 
McCartney var 
med i Beatles. 
Nu ska han göra 
en musikal. 
Den bygger på 
filmen Livet 
är underbart 
från år 1946. Musikalen ska ha 
premiär nästa år. 

n Sångerskan Taylor Swift 
från USA tjänar mest pengar 
av alla kändisar.  
Det senaste året har hon tjänat 
1,7 miljarder kronor.  
Det skriver tidningen Forbes.  

Näst mest pengar har  
Kylie Jenner tjänat.  
Hon är känd från tv  
och för att hon gör smink. 

På listan över dem som 
tjänat mest finns också 
fotbollsspelarna Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo och Neymar. 
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Men det har spridit sig  
till många andra länder.  
I cosplay klär folk ut sig  
till figurer från datorspel, 
tecknade serier eller filmer. 
Många syr sina dräkter själva. 
Det finns till och med  
tävlingar i cosplay.  

Den här helgen är det  
en sådan festival i Sverige.
Festivalen heter Närcon  
och är i Linköping.  

Där är cosplay och datorspel  
det viktigaste. Men det händer 
också mycket annat på festivalen.  

Folk träffas och delar  
sina intressen.  
Många får nya vänner.  
Ungefär 10 tusen personer  
väntas komma till festivalen  
i Linköping. På sajten narcon.se  
kan du läsa mer. 
MARTIN HANBERG
martin.hanberg@8sidor.se

Alexander Mahmoud vill berätta.
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Svampbob Fyrkant och hans kompisar. En kvinna som klätt ut sig till skurken Harley Quinn. 
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Chris Kläfford.

Paul McCartney. 

Taylor Swift på en konsert.
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Plocka naturens goda bär

Kvinnorna 
ändrar 
Saudiarabien

VARDAGS
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n Naturen är full av goda bär. 
Från mitten av juli fram till  
i höst kan du plocka bär  
i de svenska skogarna. 
 
Förra året var ett dåligt år  
för många bär. Värmen och 
torkan gjorde att de växte dåligt. 
Men i år ser det bättre ut.  
Det finns redan gott om bär  
på många platser. 
 
Blåbär och hallon är lättast  
att hitta just nu. De söta bären 
kan du ha på tårtor, göra sylt av  
eller frysa in till senare.  
Blåbär växer i de flesta skogar. 
Men det är lättast att hitta dem  
i en skog med mycket granar. 

Hallon växer ofta i snåriga 
buskar. De kan finnas  
längs vägar eller på platser  
där man fällt träd. 
 
Men det finns många andra  
bär i naturen som du också  
kan plocka. 
Till exempel havtorn.  
Det är ett orange bär som sitter 
på stora taggiga buskar.  
Busken växer vid Sveriges kuster. 
 
Havtorn innehåller c-vitaminer 
och många andra nyttiga ämnen.  
Du kan till exempel göra sylt  
av bären.  
Eller torka dem och äta dem  
i en müsli med yoghurt. 

Kråkbär finns i hela landet.  
Bären ser ut som blåbär  
men växten har barr  
i stället för blad.  
Bären går att äta direkt  
från busken. De smakar  
lite surt men är enormt nyttiga.  
Det är godare att göra saft  
eller sylt av dem. 
 
Om du vill plocka fler  
ovanliga bär så kan du leta  
efter tips på nätet.  
Men kom ihåg att kontrollera  
noga vad det är för bär  
du plockat innan du äter dem.  
Det finns bär som är giftiga. 
KATRIN KASSTRÖM OCH TT
katrin.kasstrom@8sidor.se

Skydda dina saker från åskan
n När luften är varm och fuktig 
kan det bli oväder med åska.  
Det händer ofta på sommaren.  
Då är det bra att skydda sig  
genom att vara inomhus. 
 
Det är också viktigt att skydda 
alla sina elektriska saker.  
De kan gå sönder om blixten  
slår ner i elektriska ledningar  
i närheten. 

Därför ska du dra ur sladdarna 
till tv, dator och andra elektriska 
saker. Då skyddas de bättre. 
 
När det slutat åska ska du  
kontrollera så att det inte brinner 
någonstans.  
Det är viktigt att alltid ha 
brandvarnare och brandsläckare 
där du bor. Det hjälper dig  
om det börjar brinna. 

Katrin Kasström
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Så här 
tycker jag

katrin.kasstrom@8sidor.se

Nu börjar blåbären i de svenska skogarna bli mogna.  Många gör saft och sylt av de bär som växer i naturen. 

Bär av havtorn växer vid kusterna. 

Kråkbären har inte blad utan barr. 
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En blixt slår ner i staden Malmö. 
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S  audiarabien är ett av 
världens värsta länder  

för kvinnor.  
Kvinnor får inte bestämma 
över sina liv själva.  
Det gör alltid en man  
i kvinnans familj. 
 
Mannen bestämmer  
till exempel om kvinnan  
får gifta sig, skilja sig  
eller resa någonstans.  
Säger han nej blir det inget. 
 
Så har det varit länge. 
Men nu håller kanske  
något på att hända.  
 
Tidningar i Saudiarabien 
skriver att några av reglerna 
ska ändras. Snart kan kvinnor 
resa fritt utan att fråga om lov. 
  
De senaste åren har  
flera unga kvinnor flytt  
från Saudiarabien.  
Det har blivit känt  
genom sajter som Twitter.  
Där kan kvinnorna  
skriva fritt om hur det är  
att leva i Saudiarabien. 
 
Tack vare dem förstår  
allt fler människor i världen 
hur kvinnorna har det. 
 
8 Sidor har tidigare berättat 
om Shahad och Rahaf  
som flytt från Saudiarabien. 
Trots att de hotas och riskerar 
att straffas i Saudiarabien  
så vågar de berätta. 
 
Vi vet inte säkert än om 
kvinnorna ska få resa fritt. 
Men om det blir så  
vet jag vilka vi ska tacka.  
 
Inte männen som styr landet. 
Utan alla de modiga kvinnor 
som varje dag protesterar  
för sin rätt att leva i frihet. 



Alan Turing ska få en sedel
Maskinen Enigma som nazisterna gjorde sin kod med.

n Om två år får Storbritannien 
en ny sedel för 50 pund.  
Det är ingen drottning  
eller kung på sedeln.  
Det är forskaren Alan Turing. 
Han föddes år 1912.  

Alan Turing gjorde viktiga 
arbeten om datorer och det som 
kallas för artificiell intelligens. 

Han brukar också kallas för  
en hjälte i Storbritannien.  
Det beror på vad han gjorde 
under andra världskriget.  

Alan Turing och flera andra  
arbetade med att avslöja 
nazisternas hemliga meddelanden. 
De var skrivna med kod  
på en maskin som hette Enigma.  

Till slut lyckades forskarna  
lösa koden.  
Tack vare det kunde militärerna  
i Storbritannien veta i förväg  
vad nazisterna skulle göra.  
Det var en stor fördel i kriget.
Många säger att kriget  
blev kortare på grund av  
Alan Turings arbete.  

Han och hans kollegor arbetade 
på ett ställe som hette  
Bletchley Park.  
Det ligger åtta mil norr  
om London. I dag är  
Bletchley Park ett museum.  

Alan Turings liv slutade  
på ett mycket sorgligt sätt.  
År 1952 blev han straffad  
för att han var homosexuell.  

Han tvingades ta sprutor  
som skulle minska  
hans lust att ha sex.  
Han dog år 1954.  
Troligen tog han sitt eget liv.  
Då var han bara 41 år gammal.  

När han dog så visste inte folk 
vilket viktigt jobb han  
och alla andra på Bletchley Park  
hade gjort. Jobbet var hemligt.  
Ingen fick prata om det förrän  
på 1970-talet. Då var Alan Turing 
död sedan länge.  

År 2009 bad Storbritanniens 
ledare om ursäkt för hur landet 
hade behandlat Alan Turing.  
Om två år kan alla britter se hans 
ansikte på sedeln för 50 pund.  
MARTIN HANBERG
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Det är vi som gör 8 SIDOR

Läsarnas bilder 
på sommaren
n Flera läsare har skickat 
bilder till oss från vackra 
platser i sommar. 
Här är några av dem.

– Jag sitter ute i trädgården och 
njuter av skuggan. Jag kallar den 
här bilden för Insekternas glädje.  
Det skriver Monika Pollmann. 

Vill du också skicka en bild?
Mejla till 8sidor@8sidor.se.

Heba 
Alshehabi 
skickade  
en hälsning  
från Fårö.  
Hon gillar  
att ta bilder  
på snedden.

Blommor på ön Mainau i Tyskland.  
Andrea Kuhtz skickade bilden.

Så här ska den brittiska sedeln med Alan Turing se ut. Bletchley Park där Alan Turing jobbade under kriget. 

Filmen The Imitation Game handlar om Alan Turing.
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