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Made in Backa fick stipendium
för mänskliga rättigheter!

Stipendiet på 33 500 kr är ett bevis på att Kommittén för rättighetsfrågor i Västra Götaland anser att Made 
in Backa gör ett  bra arbete för att främja mänskliga rättigheter. Glada och stolta mottagare, frv Homeira 
Tari, Aman Temesgen och Azra Yagci.
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Solen lyser fram! 

Snön har smälts i markens kalla kropp,

växter reser sig ur marken och blomstrar,

även om de mörka och gråa molnen skuggar,

även om de små och stora stenarna står i vägen,

även om livet är då och då ris och ros.

Våren är här! Den 13 februari 2015, hade jag en föreläsning om 
demokrati för barnen i Tärningen i Kärra. Under 
mina tidigare besök hos barnen insåg jag att endast 
få av dem verkligen vet vad ordet ”demokrati” 
betyder. Därför beslöt jag mig för att lära dem mer 
och samtidigt ge dem en lite bättre förståelse för hur 
vi lever idag och vad vi kan säga till om som barn, 
ungdomar och vuxna. 

Det var ungefär ett tiotal barn som var aktiva 
och lyssnade uppmärksamt, medan jag pratade om 
demokratins historia under antiken och utveckling 
i Sverige, våra rättigheter och skyldigheter, vad det 
innebär och vad som är demokratiskt i deras liv. 

Många frågor
Under tiden då jag pratade om allt detta, ställdes det 
frågor. Mest fascinerade var barnen om historien, 
rättigheterna samt vad som är demokratiskt i deras 
liv. 

Det kom till exempel upp 
frågor om hur vi vet idag att 
demokratin kommer från 
Grekland, på vilket sätt de själva 
kan vara med och påverka och 
andra tankar om vad de tycker är 
demokrati genom egna erfaren-
heter i skolan och på Tärningen 
i form av olika matråd och 
elevråd. Även där beskrev vi lite 
tillsammans vad en representativ 
demokrati innebär, vad en direkt 
demokrati är för något och vad 
som krävs för att vi ska få rösta i 
Sverige. 

Några av barnen hade mer kunskap om ämnet än 
andra och bidrog därmed med egna berättelser.

Mitt mål med föreläsningen var att varje barn i 
alla fall skulle få med sig en del av det vi pratade om, 
vilket jag i stor grad tror blev uppfyllt.

Två av barnen, som även skulle intervjua mig, 
kom fram efter föreläsningen och diskussionen. 
De frågade vad jag tycker och jämförde olika saker 
som de kan välja mellan. Valen de frågade om gällde 
bland annat skolan, mat, kläder och fritid.  De insåg 
också att även en enkel handuppräckning i klass-
rummet är exempel på demokrati.  

Jag tyckte att det var väldigt givande att få prata 
och höra barnens tankar om ämnet. 

Nejra Kapetanovic
Ung helg, Kärra

”Givande att få höra barnens 
tankar om demokrati”

uppDrag 54 är ett gäng som jag är med i. Vi vill att barnkonventio-
nen ska bli till lag. Det är själva syftet med uppdrag 54. Så vi åkte till 
Stockholm. Där gick vi till vår barnminister, Åsa Regnér. Vi inter-
vjuade henne. Alla frågor handlade om barnkonventionen.  

– Vi försöker, kan man säga, det är nummer ett på vår lista, sa 
barnministern.

Efter intervjun tackade vi och tog tåget hem till Göteborg. 
Demokrati är viktigt för att alla ska kunna bli hörda. I en artikel 

i barnkonventionen står det att alla barn har rätt till att säga vad de 
tycker och tänker. Jag skulle vilja att barnen blir hörda i valet vart 
fjärde år. 

Adrita Ahmed 4B Kärraskolan / Tärningen

Demokrati för mig...

Story Dads
DaDS är en tv-serie som 
handlar om två pappor och 
deras barn. Jag tycker den 
är bra eftersom de är riktigt 
roliga och beter sig konstigt. 
Jag gillar skådespelaren Seth 
Green i serien.

Noah Persson
Kärraskolan 

Violetta
Violetta är från Spanien och 
sjunger med en grupp. Violet-
tas pappa heter Herman. Jag 
gillar henne och vill ha hennes 
möbler, kläder och mobilskal. 

Radmila Kipijanovska
4B Kärraskolan

Clash of clans
Detta spel handlar om att 
man ska bygga hus. När man 
är i level 10 så kan man få 
gruvor, elexir pump och town-
hall. Man kan även bygga 
ett rike med murar runt och 
massa hus…

Antonio Daoud
Kärraskolan

Sarah Westerberg
på Kärraskolans expedition.

Gillar du sommaren?
- Sommaren och semestern är 
underbar.
Vad gör du på sommaren?
- Jag brukar sola, läsa böcker 
och vara med min familj.
Brukar du grilla?
- Ja, jag brukar grilla och 
ibland så sitter jag på uteserve-
ringar också.
Åker du båt?
- Ja, vi brukar åka båt med 
familjen.

Simon Olsson
William Unger

Kärraskolan 

Enkäten

Recensioner
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nejra är 16 år, bor i Kärra och går ekonomi och 
juridiklinjen på Donner- gymnasiet i Eriksberg. Hon 

jobbar med Made in Backa, bl a renskriver hon texter, 
håller föreläsningar och skriver motiveringar till texter 

som barnen har skrivit och ska få priser för. Hon tycker 
att det är kul att träffa barnen får att hon lär sig mycket. 

Hennes favoritfärger är lila och grönt. Hon gillar all mat, 
allt från sallad till 
kötträtter. På sin 
fritid spelar hon 
gitarr, umgås med 
sin familj, bakar 
och lagar mat, 
pluggar och 
träffar vänner.

  Elodie Tölander       Adrita Ahmed
4B Kärraskolan / Tärningen
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Våren är här med den nyhetsglädjen att 
Västra Götalandsregionen har gett Made in 
Backa ett stipendium för mänskliga rättighe-
ter vilket ger oss glädjen att vi har gjort bra av 
oss. Bra jobbat alla fina barn och ungdomar i 
Norra Hisingen!

Tillsammans med Aman Temesgen och 
Azra Yagci var jag  i Vänersborgs kommun-
hus och tog emot stipendiet som är 33 500 
kr. Aman höll ett väldigt bra tal om Made in 
Backa inför över 100 politiker.

– Made in Backa har gjort oss trygga. 
Den har förändrat oss, därför ska den inte 
bara finnas i Norra Hisingen. Vårt mål är 
att Made in ska finnas i hela Sverige, sa han 
bland annat.

Stipendiet kommer att gå till olika barn– 
och ungdomsprojekt, som vi kommer att 
berätta mer om i kommande nummer av 
tidningen.

Så mycket vi har gjort…
Under hösten och vintern har flera hundra 
barn deltagit aktivt i skrivkurser och föreläs-
ningar, författarbesök… och skapat sin egen 
tidning. Över 40 ungdomar har också
hjälpt oss i arbetet med Made in Backa,

Made in Tuve och Made in Kärra.
På Tärningen har Nejra Kapetanovic 

hållit föreläsning om demokrati för barnen 
och hjälpt dem att skriva om demokrati. I 
Kärraskolan har klasserna 4A, 4B och 4C 
haft skrivkurser med Inger Duberg och 
Fredric Askerup. Författaren och översätta-
ren Namdar Nasser har också varit på besök 
och pratat om sin nyöversatta bok, Papegojan 
och Köpmannen, en berättelse ur Rumis 
Masnavi.

Tack!
Jag vill tacka arbetskamraterna, Fedra 
Nakhost, Kasim Dogan och alla andra för ett 
gott samarbete på fritidsgården Tärningen. 
Vidare lärarna Daniel Hembert, Gunilla 
Grelsson och Reino Andrén, författarna 
Inger Duberg, Namdar Nasser och journalis-
ten Frederic Askerup.

PS! Ett extra stort TACK till Västra Göta-
landsregionen för ert fina stipendium!

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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jag gillar att Sjunga och dansa. 
Mina klasskompisar är snälla och 
lugna. Jag gillar att vara med mina 
kompisar och att skriva böcker. 

Selma Aslam
5C Ugglumsskolan

jag älSkar häStar. Min favorit-
färg är rosa. På fritiden är jag oftast 
i stallet med min kompis Elsa. Mina 
favorithästar heter Olle, Josefin, 
Shadow och Molly. Jag gillar att 
måla naglarna och vill ha en egen 
häst eller ponny.                                                                

Maja
4A Klarebergsskolan

Min hobby är att sjunga och att 
spela fiol. Jag går på något som heter 
”El Sistema”, där kan man välja ett 
instrument att öva på. Jag valde fiol. 
Tillsammans med ”El Sistema” 
är vi med och spelar på flera 
konserter. 

Adrita Ahmed
4B Kärraskolan

jag går i hanDboll och jag gillar 
att dansa och sjunga. Jag är 11 år 
och fyller år den 5 februari. Mina 
favoritämnen är musik, idrott och 
slöjd. Mina klasskamrater är snälla, 
men killarna kan skrika mycket 
i klassrummet. Jag gillar att åka 
till Liseberg och Universum. Jag 
gillar att äta tacos och spaghetti 
med köttfärssås. Jag gillar att vara i 
Tärningen och har gått här i ett år, 
det är jättekul. 

Lediana Miftari
Kärraskolan

jag gillar gyMnaStik för att där 
kan jag göra handvolter och andra 
saker. Men mest av allt gillar jag 
hundar. Jag har tjatat och tjatat i näs-

tan över 4 år på mina föräldrar 
att jag vill ha en hund. Mest 

av allt gillar jag rasen 
Westie, det är en jättesöt 
ras. 

Amelia Mazetti
4B Klarebergsskolan 

på fritiDen spelar jag fotboll 
och tennis. Jag har fem systrar. Fyra 
stycken lillasystrar och en bonus-
syster. Mina föräldrar är skilda. Min 
familj gör mig glad.  

Lucas Bernhardsson Simpson
Lillekärrskolan

jag älSkar att Måla och litar 
bara på mina egna ideér. Mina vän-
ner är snälla mot mig. De heter Joni, 
Oscar, Maximilian, Jesper, Farhan 
och Antonio. På fritiden spelar jag 
Wii, iPad och dataspel. 

Dennis Dadelahi
Kärraskolan

jag Spelar helSt DataSpel på 
fritiden. Jag spelar också tennis. Det 
gillar jag väldigt mycket. 

Linus Ehepil
Klarebergsskolan

jag gillar gyMnaStik och går i 
det på fritiden. Det gör jag för att jag 
tycker det är roligt att lära mig nya 
saker, till exempel flickis, handvolt 
och volt. Jag har två lillebröder och 
två katter. Mina föräldrar är skilda 
och heter Joachim och Annika. 
Mina lillebröder heter Ville och 
Ludvig, och mina katter heter Bella 
och Gizmo. Min favoritfärg är rosa. 

Lia Hellgård Knudsen
4A Klarebergsskolan

jag går i innebanDy för jag tycker 
det är kul att till exempel göra mål 
och att passa. Mina favoritfärger är 
rosa, lila och blå. 

Stella Altrov Arksund
4A Klarebergsskolan

Hälsningar från Tärningen
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Han började spela fotboll när han 
var fem år.  Och som vuxen blev han 
fotbollstränare i Kärralaget KKIF. 
Möt Kärraprofilen Hans Andersson, 
som har fotbollen i blodet. 

Det Var hanS pappa som samlade ihop ett 
fotbollslag som blev Björsäters IF.

Hans bästa match var när hans lag Kär-
ralunds BK vann serien 1998. Men han 
minns även deras sämsta match, som var lite 
mindre bra... Torsö vann med 6-0 mot hans 
Kärralund. 

När Hans Andersson inte spelade fotboll 
med laget, spelade han fotboll med sina 
kompisar istället. Han samlade ihop kompi-
sarna och tränade och tränade och spelade 
”match.” 

Hans Andersson gillar verkligen fotboll 
och har både spelat och varit aktiv som 
tränare länge. Tyvärr slutade han med det för 
ett år sedan. 
Hur gammal är du?

Jag är 48 år.
Var bor du?

Jag bor i Gerrebacka.

Håller du på med någon sport?
Jag spelade fotboll.

När var din bästa match?
Matchen då vi vann serien 1998.

Vilket nummer hade du när du spelade?
Jag hade nummer 10.

Spelade du i Kärra också?
Nej.

Vilken position hade du?
Oftast anfallare.

Vad gjorde du när du inte spelade fotboll?
Jag lekte med kompisar och spelade fot-
bollsmatch med dem.

Hur länge spelade du fotboll?
I 32 år tror jag.

Alwa Andersson
Ingela Karlsson
Jesper Hansson

Felicia Kvarnryd
4C Kärraskolan

Vi är 25 tjejer som har börjat spela fotboll 
med Hisings Backa FC. Leif Sjökvist är pro-
jektledare för projektet.

Vi började fotbollen i början av april. Det 
är mellan kl 17 och 18 som vi spelar fotboll. 
Förutom Leif är det Joselin, Bella, Natalie, 
Linn och Filsan som tränar oss. 

Efter att vi har tränat fotboll, från kl 18 
till 19 läser vi, skriver, debat-
terar m m tillsammans med 
Homeira Tari, Rouda Morabet, 
Songül Yagci och ett antal 
andra tjejer. 

Idag efter fotbollen läste vi 
ur boken ”Den begravda dia-
manten” och gjorde intervju med vår tränare 
Filsan Mohamed.

Filsan Mohamed tränar oss i fotbollen 
på torsdagar. Hon är 35 år och kommer från 
Djibouti som är granne med Etiopien, Eritrea 

Stående från vänster: Filsan, Nida Demirkan, Rim Abdsater, Felicia Löfgren, Sirin Siguerdjidjene och 
Diana Farg. Sittande från vänster: Viktoria Farg, Martina Sotomayor, Fatima shaker Abbas och Felicia 
Olofsson.

och Somalia. Hon är född i Djibouti men kom 
till Sverige 1994 när hon var 14 år.

 Filsan jobbar med 
ensamkommande flykting-
barn i Mölndal. Hon har 
två söner.

Filsan har arbetat som 
busschaufför i åtta år, i 
Umeå. 

Hennes intresse för fotboll började i Avesta. 
Hon har gått en ledarutbildning som hon fick 
av Futebol da forcas och började jobba som 
ledare för en tjejgrupp 2002 och  efter det har 
hon ställt upp för olika föreningar. 

Hon gör det för att hon gillar att jobba med 
barn – ungdomar och träna dem i fotboll.

Hon började som tränare i Hisings Backa 
FC i april 2015 och tränar samtidigt Angered 
United. Tjejerna som hon tränar är mellan 10 
och 15 år.

När vi frågar henne om hon har känt sig 
diskriminerad på grund av religion eller att 
hon bär slöja så svarar hon NEJ.
 Martina Sotomayor Rim Abdsater 
 Sirin Siguerdjidjene  Diana Farg
 Felicia Löfgren   Viktoria Farg
 Nida Demirkan  Felicia Olofsson
 Fatima shaker Abbas

Hans Andersson – en sportprofil i Kärra
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Filsans favoriter
Favoritmat: All asiatisk mat
Favoritlag: Barcelona

Backa fritidsgård



Fedra
Nakhost

Joackim
Lettegård
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Vår lärare – Daniel
Äta glass med päronsmak, sjunga och spela 
piano.
Det är sådant Kärraskolans lärare Daniel 
Hembert, 37 år, gillar att göra på sin fritid. 
Men i skolan tycker han att det finns ett 
stort problem: Att alla inte behandlar varan-
dra så bra. 

feDra nakhoSt är 27 år och jobbar 
som fritidsledare. Fedra bor i Backa 
och har jobbat som fritidsledare i fyra 
år. Det hon vill nå med sitt jobb är att 
sysselsätta barn och ungdomar för en 
bra framtid. Fedra valde detta jobbet 
för att hon tycker att det är roligt och 
givande. Den utbildningen hon har 
gått på är sociologi och socialt utveck-
lingsarbete. Innan Fedra jobbade som 
fritidsledare så jobbade hon i en butik 
och som elevassistent. Hon är social, 
glad och målmedveten. Fedra skulle 
gärna jobba som journalist också. Hon 
vill att det ska gå bra för ungdomarna. 
Hon tycker att det roligaste med 
jobbet är när hon kommer hem och 
känner att hon har åstadkommit. Hon 
upplever ingen nackdel med sitt jobb. 

På dagarna är hon med barnen i 
Tärningen. Då är det är barn mellan 
10 och 12 år som är inskrivna där som 
kommer dit. På kvällarna är hon på 
fritidsgården och dit kommer ungdo-
mar mellan 13 och 18 år. 

Hon trivs jättebra och vill jobba 
med barn och ungdomar hela livet.

 – Det är kul att jobba med barn 
och ungdomar och man träffar oftast 
olika personer. 

För att bli fritidsledare behöver 
man gå på barn&fritid och det är där 
hon gick. Hon trivs bra med persona-
len. Tack vore Fedra idag att vi får veta 
att inget arbete är lätt. Ibland kan det 
vara lätt och ibland svårt. 

Kasim 
Dogan

UNgDOMS handledare3

kaSiM Dogan är 29 år  och jobbar som fritidsle-
dare. Han har jobbat med det i snart sex år,  varav 
tre år i Turkiet. Kasim valde detta yrket för att 
påverka någon annans liv på ett oförutsägbart 
positivt sätt.

Han läste amerikansk litteratur i Istanbul sedan 
läste han fritidsledarutbildningen på Göteborgs 
folkhögskola.

Kasim är en person med mycket tålamod. Han 

är en bra musiker, älskar böcker, filmer och är bra 
på att laga mat. Just nu håller han på att skriva en 
roman.

Det roligaste med hans jobb är att se föränd-
ringen hos en ungdom som man har jobbat hårt 
för.

Nackdelen med jobbet är att det kan vara psy-
kiskt tungt ibland, tycker han.  

Ebru Yagci & Azra Yagci
Backa fritidsgård

joackiM lettegårD är 26 år och 
har jobbat på fritidsgården sedan 
oktober 2014. Jocke har utbildat 
sig till fritidsledare på Göteborgs 
folkhögskola där han studerade i 
två och ett halvt år. Han valde att gå 
utbildningen när han arbetade extra 
på en fritidsgård i Angered. Det var 
där han kände att detta var rätt val 
för honom.
Han vill få ungdomarna att se att 
deras fritid betyder något och att de 
själva kan påverka den.

Jocke trivs med ungdomarna och ställer gärna upp på en pingismatch eller två. 
Som fritidsledare finns han som sällskap till spel, står i caféet och åker med ut på 
utflykter.

Men det är mer än så. Han har nu hand om Kärras ungdomsråd också. Jocke är öp-
pen för samtal med de ungdomar som behöver hjälp med skoluppgifter och råd. Han 
jobbar även på fritidsklubben Tärningen, som är 
till för mellanstadiet.

Det Jocke tycker är bäst med sitt yrke är att  
han får umgås med trevliga barn och ungdomar 
och jobba med att öka engagemanget hos dem för 
att göra vår fritid bättre.

Jockes fritidsintressen är film, musik och att 
måla.

Taner Tarkan
Kärra fritidsgård/KärraskolanNär det gäller filmer så är 

det American history som 
hon gillar mest. Hon tycker 
om persisk mat, den är det 
bästa enligt henne. På fri-
tiden är Fedra med vänner, 
träffar familj och reser.

Hon tycker att Made in 
Backa, Kärra och Tuve är 
bra för att barn och ungdomar är 
med och jobbar, och det är jättebra 
för då kan de se hur de andra har 
det/upplever det.

Armando Nuredinov
Azra Yagci & Ebru Yagci

Backa fritidsgård
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Varifrån kommer du ifrån 
början?

Indonesien.
Och hur många år var du när 
du flydde från ditt hemland?

Jag var ett och halvt år.
Vad tycker du om demokratin 
i skolan?

Bra.
Hur tycker du barnen i skolan 
behandlar varandra?

De behandlar inte 
varandra så bra.

Varför ville du bli lärare?
Jag ville träffa ungdo-
mar och barn. Jag har 
varit lärare i tio år nu. 

Vad gör du på din fritid?
Spelar piano och 
sjunger.

Hur lång tid tar det för dig att 
åka till skolan?

Åtta minuter. Jag bor 
i Eriksberg. Om det är 
mitt drömställe? Ja, det 
är det. 

Hur var din barndom?
Bra.

Vilken är din favoritmat?
Pizza.  

Vilken är din favoritglass?
Päronsmak!

4C Kärraskolan

Johannes 
Valfridsson

Farhan
Shams

Zäher 
El Charif

Elna 
Thanasinaris



Man kan vara journalist eller ha annan erfa-
renhet av att kommunicera med omvärlden.

Är det ett jobb som du rekommenderar för oss unga? 
Det är ont om jobb i den här branschen så 
man får tänka sig för. Man få försöka gå 
både på vad man är intresserad av och tycker 
är kul och hur det ser ut på arbetsmarkna-
den.

Var har du mer för utbildning? Var den svår?
Jag är utbildad till mellanstadielärare och 
tycker inte att det var så jättesvårt.

Vad behövde man läsa för linje på gymnasiet för att 
jobba med det du jobbar med nu? 

 Det fanns ingen koppling till det här job-
bet när jag gick på gymnasiet. Jag läste ett 
humanistiskt inriktat program.

Hur tycker du författarbranschen har förändrats sedan 
du var barn?  

Det har nog blivit svårare att få en bok ut-
given av ett förlag och bokbranschen är mer 
inriktad på att tjäna pengar.

Vilken typ av böcker gillar du?
Poesi och prosa, alltså dikter, noveller och 
romaner.

Tycker du det borde finnas fler bibliotek eller tycker du 
Sveriges kommuner har gjort allt för att sprida böck-
erna som kommer ut i Sverige till alla medborgare?

Det finns rätt många bibliotek, nu gäller det 
att se till att de inte läggs ned. Eller att man 
satsar för mycket på annat än just böcker 

som ju biblioteken är till för.
Har du hört talats om projektet Made in Backa förut? 

Ja, det låter lite vagt bekant... Nej, allvarligt 
talat så var det ju Författarcentrum Väst 
som drog igång Made in Backa genom vår 
styrelseledamot Homeira Tari!

Har du någon kommentar om Made in Backa?
Den är asbra och gör en stor insats för barns 
och ungas skrivande och läsande och bidrar 
på så vis till att de kan erövra sin plats som 
medborgare i vårt demokratiska samhälle. 
Jag tror också att den gör så att ni bättre 
förstår varandra om ni kommer från olika 
länder. Eller?
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MajVi liljegren jobbar med administra-
tion, mest ekonomi på Författarcentrum 
Väst. Det arbetet har hon haft i tre år.
Majvi är 61 år, har tre syskon och är från Gö-
teborg/Hisingen. Hon har tre barn och bor 
i Tuve. Hon har inte husdjur men hon har 
sina vilda fåglar i trädgården är som räknas 
som husdjur. Hon ger dem mat och vatten 
varje dag. Majvi har inte något intresse för 
sport.
Vad gör du på ditt jobb, något speciellt du vill säga? 

Jag håller ordning på alla papper, siffror 
och mail, betalar alla räkningar, löner och 
arvoden, besvarar brev, skickar fakturor 
och är med på möten.

Är det mycket personal på ditt jobb, hur många på 
ett ungefär?

8 personer som jobbar deltid.
Vad behöver man för utbildning för att bli det du 
jobbar med?

Jag har utbildning i personalfrågor och 
ekonomi.

Vad har du jobbat med tidigare? 
Före detta jobbet var jag personaladmi-
nistratör på en folkhögskola och före det 
jobbade jag med olika jobb i bokhandels-
branschen.

Hur många år tog det din utbildning? Vad det är 
svårt? 

Själva personalutbildningen som jag 

gick var 3,5 år på universitetet men min 
arbetserfarenhet i många år före den var en 
ännu viktigare utbildning. Det var en svår 
utbildning.

Vad behövde man läsa för linje på gymnasiet för att 
jobba med det du jobbar med nu? 

Vilken teoretisk linje som helst som ger 
högskolebehörighet.

Tycker du att du har utvecklas sedan du började  
jobba här? 

Ja.
Har du fått nya vänner sedan du började jobba på 
Författarcentrum? 

Ja.
Favoritmat:

Frukost med kaffe och riktigt gott bröd
Böcker hon gillar: 

Romaner och böcker om samhällsfrågor
Tycker du det borde finnas fler bibliotek? 

Ja, fler bibliotek skulle vara bra.
Har du hört talats om projektet Made in Backa förut?

Inte innan jag började jobba på Författar-
centrum Väst.

Har du någon kommentar om Made in Backa? 
Jag tycker att Made in Backa är ett super-
bra projekt.
Made in Backas devis; Språk är makt, 
instämmer jag i till 100%!!

peter nilSSon är 65 år och informatör 
på Författarcentrum (FC) Väst. Han bor 
i Masthugget i Göteborg, har en son som 
ska fylla 22 år till sommaren och en yngre 
bror.
Peter är från Norrbotten. När han var liten 
hade han en guldhamster. Han gillar sport, 
särskilt fotboll. Han har ingen speciell 
favoritmat och äter det mesta.

– Igår åt jag pasta med räkor och pesto 
och sallad med tomat till. Det var väldigt 
gott, säger han.

Han började jobba på FC Väst lite 
smått 2002, men som anställd var det från 
2004, tror han. Före det hade han jour-
nalist och reporter, brevbärare, lärare och 
jobbat på Scanias verkstad i Södertälje,

På Peters jobb är det 5-6 personer som 
jobbar på deltid och ibland fler. I sitt arbete 
jobb försöker han få folk och massmedia 
att lägga märke till att FC Väst finns och  
sprida information om det de gör.
Vad är författarcentrum Peter?

En förening för olika slags författare som 
vill sprida litteratur i samhället.

-
Det tar inte så lång tid att bli informatör-
som Peter är. Ungefär tre år plus lite kurser.

-
Vad behöver man för utbildning för att bli det du 
jobbar med? 

…Majvi Liljegren, administratör på Författarcentrum Väst              …och Peter Nilsson, informatör på Författarcentrum Väst

Vi har intervjuat

Can                    Aman
Cayirlioglu          Temesgen

Backa fritidsgård,
Skälltorpskolan
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Hej Tindra!
Vad gör du på fritiden?

Är i stallet och rider 
och spelar dataspel.

Vilken är din favoritmat?
Thaimat.

Varför?
För att det är starkt 
och kryddigt

Vilka är dina favoritämnen? Varför?
Idrott och matte, för att det är roligt.

Vilken är din favoritfärg? 
Turkos

Vem/vilka är din idol?
Malin Baryard Johansson och Rolf Göran 
Bengtsson

Varför?
För att Roffe har varit bäst i hela världen inom 
hoppning och han är bäst. Malin är bäst på att 
hoppa efter Matilda Mattsson, hon är också 
bäst på att hoppa. Alla dessa tre är de bästa 
hoppryttarna.

Viilket dataspel spelar du?
Starkstable (SSO).

Emma Jerneryd
4A Kärraskolan

Hej Emma!
Vad gör du på fritiden?

Jag gillar att vara med 
kompisar.

Vad gör du och dina kom-
pisar?

Vi kör pantgömme, 
målar och är på lek-
platser.

Vilken är din favoritmat?
Min favoritmat är tacos.

Men varför  just tacos?
För att det är det bästa som finns!

Vilka är de bästa ämnena i skolan, tycker du?
Idrott och musik.

Varför är de dina favoritämnen?
För att jag gillar att springa o s v. Och jag gillar 
musik.

Vem/Vilka är dina idoler?
Mina idoler är One Direction.

Varför? 
För att dom är snygga och en av dem är den 
snyggaste. De sjunger bra, de har bra röster och 
de är bäst.

Vilken är din favoritfärg?
Turkos och rosa. För jag tycker de är finast.

Tindra Rendahl
4A Kärraskolan
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Cirkusspöket
iDag Skulle klass 5C gå på cirkus. 
Alla i klassen hatade cirkus men de 
hade inget val eftersom magistern 
Björn sade det. Alla tog med sig mat 
och kameror så att de kunde fota på 
cirkusen. När de var inne på cirkusen 
gick Saga, Leo, Siri, Sine, Valle och 
Roberto runt och pratade med massa 
folk. När de frågade en gammal gubbe 
blev han nervös och berättade att det 
var ett litet barn här på cirkusen som 
var helt galen. 

– Hon tände eld på hela cirkusen en 
gång och sedan dess har ingen åskådare 
vågat prata med henne.

Barnen i klassen såg att det brann 
bakom scenen och sprang dit. De släck-
te elden och öppnade en massa fönster 
runtom. Sedan hörde de en röst säga:

– Försvinn härifrån!
Barnen svarade:
– Aldrig! Du kan gå.
Sedan följde de efter rösten men när 

de skulle gå ut var alla dörrar låsta.
–Ropa på hjälp, sa Valle.
– Bra idé, svarade Siri.
När de ropat på hjälp öppnade 

magistern dörren och sa:
–Vi har samling. 

Elodie Tölander
4B Kärraskolan

Det Var en gång en flicka som hette Anna. 
Anna är 10 år och gillar att spela tennis. Hon 
har brunt hår och bruna ögon. När Anna 
blundar kan hon se vad som ska hända i 
framtiden. Anna har både mamma och 
pappa. En morgon när Anna vaknade sade 
hennes mamma:

– Anna, vi ska flytta långt bort.  
– Va? sa Anna. Nej mamma, jag kan inte 

flytta och byta skola. Tänk om alla i min nya 
skola är elaka. 

– Nej, jag tror att du kommer hitta många 
nya vänner, sa hennes mamma. 

– Klockan är kvart i åtta och det är bäst 
att du  går så att du inte kommer försent till 
skolan sa hon sen. 

När Anna kom fram till skolan berättade 
hon för sina kompisar att hon skulle flytta. 
Hennes kompisar blev inte glada när de fick 
höra att hon skulle byta skola. Skolklockan 
ringde och Anna gick in för att ha mattelek-
tion. När skolan slutade sprang Anna hem. 
Där hittade hon en lapp på köksbordet. 

Det stod: ”Hej Anna, vi flyttar och du 
byter skola om tre dagar, hälsningar mamma.”

 När Anna läst lappen började hon gråta 
och när hennes mamma kom hem undrade 
hon varför Anna grät. 

– För att jag inte vill flytta och byta skola 
och absolut inte om tre dagar. 

– Vårt nya hus är jättefint och du kommer 
få snälla klasskompisar, sade hennes mamma.

Nästa dag började Anna packa sina saker.  
När hon kom till skolan berättade hon för sina 
kompisar att hon skulle flytta om två dagar. 
Efter skolan sprang Anna återigen hem och 
gjorde sina läxor. Sedan fortsatte hon att packa 
sina saker. När Anna hade packat klart åt hon 
middag och därefter tittade hon på tv och 
sedan gick hon och lade sig.

Det Var en gång en tjej som 
hette Felicia. Hon var kraftig, 
lång och hade bruna ögon 

och kort hår. Felicia var 12 år 
och gick i 5:an. Felicias pappa var 
död men hennes mamma levde.

En dag när Felicia var på väg 
till skolan tänkte hon på när 
hon blev mobbad. Felicia gillar 
inte att gå till skolan för det är 
alltid så att hon blir mobbad. När 
Felicia var på väg till sitt klassrum 
såg hon några tjejer som gick 
i hennes klass. Det var de som 
alltid brukar mobba henne, spe-
ciellt Lisa, hon bestämmer mest. 
Tjejerna gick fram till Felicia. De 
tog hennes väska och kastade den 
i en vattenpöl. Sedan drog de med 
henne till toaletten. De gick in, 
fast de glömde låsa. De tryckte 
ner henne i toaletten och spolade 

några gånger. Då kom Lina och 
Tom som går i samma klass. De 
såg vad de gjorde med Felicia och 
drog bort alla tjejerna. Felicia 
torkade sitt ansikte och tackade 
Lina och Tom. 

När skolan var slut såg Felicia 
att väskan låg kvar i vattenpölen. 
Hon tog upp den, gick hem och 
in i sitt rum. Hennes mamma 
kom in.
– Varför är din väska blöt?
– För att jag råkade tappa den, 
sade Felicia. 

När Felicia hade ätit gick hon 
och lade sig. När hon vaknade 
bytte hon om och åt frukost. Då 
knackade det. Det var Lina och 
Tom. De ville gå med henne. Så 
Lina, Tom och Felicia gick till 
skolan och blev bästa vänner. 

Leonora Mansour
4B Kärraskolan

Det Var en gång en tjej som 
hette Sofie, hon var en snäll tjej 
med blåa ögon och brunt hår. 

I skolan är Sofie både coolast 
och smartast. Hon är 11 år och är 
väldigt rik. Hon har en mamma 
som heter Anna. Anna är 30 år 
och är designer. Sofies pappa heter 
Pär och är 39 år. Han jobbar som 
skådespelare. Sofies storebror 
Simon är 17 år och spelar i U21-
landslaget, alla tjejer i Simons 
klass gillar honom. Sofies lillebror 
Joni är 10 år gammal. Jonis dröm 
är att vara med i U21 laget eller 
det riktiga landslaget som Simon.

En dag när Sofie kom till 
skolan fick hon reda på av sina 
kompisar att de skulle gå på en bal 
med skolan. Efter lektionen kom 
snyggaste killen i klassen och frå-
gade om Sofie ville gå med honom. 
Sofie tackade ja men visste inte 

vad hon skulle ha på sig. Balen 
skulle vara om bara två dagar och 
Sofie var väldigt stressad. Hon 
ville verkligen att baldagen skulle 
bli den bästa dagen i hennes liv.

När Sofie kom hem bad hon 
sin mamma att köpa den bästa 
klänningen som fanns, även hyra 
en proffsfrisör och en limousin.

Äntligen var det fredag. Sofies 
klänning var kort där fram och 
längre baktill. Sofie hade även 
på sig höga skor med blommor 
på sidan. Hon hade utsläppt hår 
och örhängen. När den snyggaste 
killen kom stod redan limousi-
nen där och väntade. De började 
åka mot balen men där väntade 
några tjuvar. Sofies dejt gömde sig 
medan Sofie gjorde volter och slog 
dem eftersom hon har gått i karate 
i sju år.

Sedan kom polisen och tog 

med sig tjuvarna. Alla 
i skolan applåderade åt 
Sofie, och efter balen kom 
det massa människor 
som ville intervjua 
henne. När 
Sofie kom 
hem fick hon 
en present. 
När hon 
öppnade den 
hoppade det 
ut en kanin 
och Sofie blev 
hur glad som 
helst. Kaninen var 
en tjej så Sofie skulle 
hitta på ett namn till den. Ka-
ninen döptes till Lady. Hon fick 
en stor bur och en halsband med 
hennes namn på.

Nästa dag när Sofie kom till 
skolan var det stora affischer och 

bilder på Sofie när hon slog 
tjuvarna. När Sofie gick 

igenom ingången till skolan 
så applåderade alla och 

Sofie fick en medalj 
av rektorn för att 

hon räddade dem 
från tjuvarna. 
När det var dags 
för idrott så var 
de tuffaste kil-

larna rädda för 
att Sofie skulle 

skjuta för hårda 
bollar på dem. Var-

enda dag efter det var 
det folk som ville fotografera 

henne och prata med henne. 
Nu skulle hon gå och lägga sig. 

Men när hon vaknade märkte hon 
att allt var en dröm. 

Lediana Miftari
4B Kärraskolan

Det Var en gång en myra som 
var ute och gick. Myran hette Lan. 
Lan var sur på de andra myrorna 
för att de hade retat honom. Efter 
ett tag bestämde sig Lan för att 
han hade surat tillräckligt och 
började gå hemåt. Lan gick jätte-
länge men kom ändå inte fram till 
myrstacken. 

– Vart har alla tagit vägen, 
tänkte Lan. Han började gå till-
baka för att se om han redan gått 
förbi myrstacken. Han såg plötsligt 
en stor hög med barr på marken. 
Lan blev orolig och började ropa 
på sina vänner, Mia, Gustav, Ida 
och Bertil men fick inga svar. Det 
enda som hördes var vinden som 
ven. Lan visste inte vad han skulle 
göra, så han började leta efter sina 
vänner. Lan letade i flera dagar. 
Dagarna blev till veckor, och han 
vande sig med att vara ensam. En 

dag såg Lan några myror längre 
fram. Det var hans kompisar Ida 
och Bertil. Lan sprang fram till 
sina vänner. 

– Ida, Bertil det är Lan, ropade 
han. 

– Lan ropade Ida förvånat.
Varför kom ni först nu, frågade 

Bertil. 
– Ni sade inget till mig, ni bara 

stack, sade Lan. 
Lan tittade sårat på Ida och 

Bertil. 
– Förlåt, sa Ida. Vi hade 

bråttom, men vi ville ta med dig 
fortsatte hon. 

– Kom, vill du se vår nya hem? 
frågade Bertil. 

Lan började le. Han ville gärna 
följa med. Och alla tre gick mot 
deras nya hem.

Elin Korsgren
4B Kärraskolan

Berts berättelse
Det Var en gång ett barn som hete Bert. En dag var han hemma själv 
och då kom det in en man och tog med honom med sig hem och hällde 
giftigt vatten över honom. Han som tog med sig Bert hette Herbert. 
Herbert planerade att ta över hela världen. Hans senaste uppfinning 
var atombomben och en hel armé av robotsoldater. Men helt plötsligt 
tog Bert sig loss och fångade Herbert. Sedan ringde Bert polisen och 
de tog Herbert. Bert åkte hem efter kidnappningen. När hans mamma 
kom hem sov Bert.

Noah Persson
4B Kärraskolan

Sofie
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Sofie – skolans coolaste och smartaste tjej

Miiiiiaa!
Gustaaaav...
Iiiiiida!
BERTILLLL!

Den försvunna myrstacken

Mobbad

Anna och framtiden

Berättelser

Nästa morgon åt Anna cornflakes, rostad 
macka och sedan gick hon till skolan. I skolan 
sade hon farväl till hela sin klass och sin fröken 
Mathilda. När Anna var på rast tävlade hon 
och hennes kompisar i vem som hoppade 
längst. När Annas kompis hoppade fick Anna 
sand i ögonen och blundade för att det sved. 
När hon blundade såg hon en man som hon 
inte kände och han var i deras nya hus. Anna 
blev jätterädd.

– Vad är det som händer, frågade Annas 
kompis. Och hur vet du att han var i ditt nya 
hus? 

– För att jag och mina föräldrar har sett 
huset, sade Anna. 

När Anna slutade skolan sprang hon hem 
och berättade för sina föräldrar vad hon såg när 
hon blundade. Men de trodde att hon ljög bara 
för att hon ville stanna.

Annas föräldrar berättade att allt var ner-
packat och att de skulle åka nu. När de kom 

fram gick Anna upp till sitt nya rum. Hon 
packade upp sina saker ur kartongerna och 
åt sedan kvällsmat. Klockan halv nio gick 
Anna upp och la sig.

Mitt i natten kom mannen som Anna 
såg när hon blundade. Mannen låste upp 
dörren och letade efter barn i huset. När 
han hade letat klart på undervåningen 
gick han upp och in i Annas rum. Han såg 

Anna och tog henne med sig och åkte hem. 
När Anna vaknade nästa morgon såg hon att 

hon var bunden runt en stol i ett främmande 
kök. 

– God morgon, sa mannen elakt. 
– Släpp mig! skrek Anna. 
– Nej, jag kommer inte släppa dig och när 

jag kommer tillbaka så kommer jag döda dig, 
sade mannen. 

Sedan gick mannen ut till sin bil och 
körde iväg. Anna blev rädd och försökte ta sig 
loss från stolen. Hon hoppade fram med stolen 
mot en bänk där en kniv låg. När hon fick loss 
repet sprang hon genast ut. Hon såg numret 
på huset och försökte komma ihåg det. Anna 
sprang till busshållplatsen och tog bussen hem. 

Klockan var bara sju och Annas föräldrar 
skulle vakna kvart över sju. När Anna stod 
utanför dörren behövde hon inte plinga på 
eftersom mannen hade brutit upp låset. Hon 
gick in och upp på sitt rum, föräldrarna vak-
nade och Anna berättade vad som hade hänt. 
Annas föräldrar ringde polisen och polisen 
åkte till mannens hus och tog honom när han 
var på väg hem. Annas familj levde lyckliga i 
alla sina dagar.

Linn Hedroj
4B Kärraskolan

Berättelser
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Spökrummet
i posthotellet
Det Var en gång en flicka som 
bodde i rum 302. Många sade 
att det var ett spökrum eftersom 
en flicka hade gått bort i just det 
rummet.  När flickan packade 
upp sina kläder såg hon en skugga 
i spegeln. Det såg ut som en flicka 
i 13-årsåldern med långt ljust 
hår. Spöket började skrämma 
flickan ännu mer och tog mer och 
mer kraft från flickan. Till slut 
blev hon svagare och svagare och 
kunde inte resa sig ur sängen och 
nästa dag var hon död.

Simon Cakievski
4B Kärraskolan

Hotellspöket
Malte anDerSSon är en 
helt vanlig kille som ska åka 
på semester till Grekland 
med sin mamma, pappa och 
systrar. Maltes mamma heter 
Angelica och hans pappa 
heter Johan. Johan ropar att 
Malte ska komma ner men 
att han ska packa klart först. 
Malte går ner för trappan 
med sin resväska. 

– Vi måste röra på oss, 
säger Johan.

– Okej svarar Malte och 
går mot bilen. 

Tre dagar senare säger 
Johan: 

– Vakna, vakna! Vi är 
framme i Grekland nu. Kom 
Malte, så går vi in på hotellet. 

När Malte öppnar dörren 
kommer det en kall vind 
och han slutar andas en kort 
stund.

– Hur mår du? frågar 
Johan. 

– Jag mår bra, svarar 
Malte. 

I receptionen sitter en 
gammal tant med ögonlapp 
och ett ärr längst ögat. 

– Hej, säger Johan till den 
gamla tanten. 

– Hej.
– Finns det ett ledigt rum?
– Ja det finns det, svarar 

den gamla tanten. 
– Vilket nummer? 
– F 13 är ledigt. Tre trap-

por upp sen till vänster.
– Okej, säger Johan och 

går.
 Nikola Marjanovic

4B Kärraskolan

Det Var en gång en liten 
pojke som hette Jack. Hans 
föräldrar skulle åka till Stock-
holm, så Jack blev ensam 
hemma.  Deras hus var gam-
malt och slitet, och det sades 
att en man som blev dödad på 
1700-talet spökade i Jacks hus.

Plötsligt skrek någon uppe 
i huset och Jack sprang upp 
men det var ingen där. Sedan 
knackade det på dörren. Jack 
öppnade men det var ingen där 
heller. 

Då blev Jack rädd. Sedan 

blev klockan nio och då skulle 
Jack gå och lägga sig. Då gick 
någon i trappan. Jack kände 
en kall vind och då såg han 
spöket.

Nästa dag kom Jacks föräld-
rar hem och då var polisen där. 
Då sprang de in och såg Jack 
död, men då såg de Jack som 
ett spöke. 

– Vad hände? frågade de.
– Jag minns inte, men jag 

kommer alltid vara hos er, sa 
Jack.

Men när de vände sig om 
var Jack där levande 
och allting var bara på 
skoj. 

Isac gustafsson
4A Kärraskolan

Det hungriga skelettet

Rosa händer 
Det är en Vanlig dag i storstan 
Malmö, fram till kl 14.00. Då blir 
en färgfabrik rånad och det finns 
inga spår.
Polisen kommer för att se varför 
just en färgfabrik. En polis ringer 
och säger: Hallå, är det någon som 
är där? Det är en 29-12. (29-12 
betyder mördare.)

Den ena polisen går och den 
andre, som stannar kvar, tittar på 
övervakningskameran. På över-
vakningskameran ser man ingen. 
Allting svävar av sig självt och 
försvinner genom väggen. 

– Är det ett...?
Mer hinner polisen inte säga 

innan han blir mördad.
Alla poliser från mordav-

delningen kommer och ser att 
polisens händer är rosa.

En arbetare på färgfabriken 
berättar att polisen blev mördad 
av ett spöke. Han berättar att 
spöket rånade färgfabriken för att 
händerna ska bli rosa så att man 
inte ser ektoplasman, med andra 
ord spökslem. Arbetaren säger:

– Jag har en idé. Vi gör en ekto-
plasm-säker bur. De jobbade hela 
natten och de lyckades. Spöket 
kom för att döda arbetaren. När 
spöket inte tittade så fångade de 
det och så fanns det inga mördare 
längre. 

Snipp snapp slut så var 
skräcken slut.

Amar Omanovic
4A Kärraskolan

för länge längeSen fanns det 
en flicka som hette Melinda. Hon 
var 12 år och väldigt vacker. Hon 
hade svart långt hår och brunsvar-
ta ögon. Melinda bodde i en liten 
by med små stugor. I byn låg ett 
gammalt slott och i slottet bodde 
en familj. Familjen bestod av en 
pappa, mamma och dotter. Dot-
tern hette Sara. Den här familjen 
var ingen vanlig familj, det var en 
död familj. Familjen hade dött 
för mer än 100 år sedan. Dottern 
Sara såg precis ut som Melinda 
fast med helt vitt ansikte. En dag 
när Melinda skulle gå ut i skogen 
och plocka blåbär så kände hon att 
någon stod och kollade på henne. 
När Melinda vände sig om för att 
se vem det var så var det ingen där. 

Melinda fortsatte att plocka blåbär 
men när hon skulle resa sig upp så 
kände hon en kall hand som tog 
på hennes armar. Melinda reste sig 
snabbt för att kolla vems hand det 
var. När hon vände sig om såg hon 
en flicka som såg precis ut som hon 
själv. Flickan gick fram till Melinda 
och flickan var Sara. När Sara kom 
fram till Melinda så sade hon bara 
”Hej Sara” och tog tag i Melindas 
hand och sa:

– Du ska bli som jag. 
Och sedan tog Sara fram en 

kniv och dödade henne. Efter ett 
tag var Melinda precis som Sara 
och hon gillade det.

Adrianne Öfverström
4A Kärraskolan

Det Var en gång en tjej som 
hette Cindy. Hon var 22 år, 
hade långt svart hår och blåa 
mörka ögon. Hon tog hand om 
en gammal dam. Men plötsligt 
kom hon inte på flera dagar. 
Så de anställde en ny tjej som 
hette Moa. Hon hade blont hår 
och ljusgröna ögon. Men huset 
var inte helt säkert. Det hände 
märkliga saker där. En dag när 
Moa duschade så kom två händer 
och hjälpte henne. Men när hon 
vände sig om så var det ingen där. 
När hon kom ut ur duschen satt 
det en pojke på trappan men han 
försvann plötsligt.

Moa gick till den gamla 
damen och när hon kom in låg 
den gamla damen på golvet och 
grät. Moa lade henne på sängen 
och frågade vad som hänt, men 
kvinnan kunde inte prata. Sedan 
skulle Moa tvätta damen. Då 
började hon tvätta henne med 
lim. Men som tur var såg Moa 
det och tvättade henne med 
vatten.

Sedan när damen sov gick 
Moa upp för trappan för att leta 
efter pojken hon hade sett men 
istället hittade hon en hemlig 
trappa som ledde upp till vinden. 
Hon gick upp för trappan och 

hittade en liten glugg. Hon gick 
in i gluggen och fortsatte uppåt. 
Då hittade hon skelett. Hon 
skrek till och fortsatte uppåt jät-
tefort. När hon kom längst upp 
hittade hon ett rum. Hon gick in 
i det och hittade en dagbok. Hon 
tittade i den och då visste hon 
vad som hade hänt med Cindy. 
Det som hänt var att Cindy inte 
var kär i sin man utan en annan. 
Men hennes man hade hittat 
rummet och blev så arg att han 
dödade Cindy och deras son. 
Mannen hon älskade var död. 
Men plötsligt var han utanför 
dörren. Moa gick ut ur rummet 

och då såg hon Cindy. Hon var 
helt blodig, kläderna var slitna 
och hennes hår täckte ansiktet. 
Mannen och Cindy pratade. Un-
der tiden gick Moa ut ur rummet 
och ner för trappan och hämtade 
olja och tändstickor. Hon gick 
till damen och rullade ut henne 
sedan oljade hon hela huset och 
skulle sätta eld på huset. Cindy 
stod där men hon brydde sig inte. 
Hon satte eld på huset men Moa 
skadade sig så hon fick åka till 
sjukhus.

Tiara Lezama Burgos
4A Kärraskolan

Det hemliga rummet

en gång för länge sedan var 
det en flicka som skulle sova över 
hos sin mormor. Flickan hette 
Sofi, hon var tio år.

– Mormor! sade Sofi när hon 
kom dit.

– Sofi! Kom så ska vi fika.
De satte sig i köket och pra-

tade medan de fikade. 
– Sofi..., sade mormor.
– Ja...
– För länge sedan… fanns det 

en liten pojke som hette Harald 
och var åtta år. En gång när han 
skulle kolla ut genom fönstret 

råkade en hund putta ut honom 
genom fönstret och han dog. Nu 
är han ett skelett som går om-
kring och busar, sade mormor.

– Böööhhh, sade Sofi och rös.
– Kom nu så går vi och lägger 

oss, sade mormor. 
– Okej!
Mitt i natten vaknade Sofi av 

att någonting rörde sig nere i kö-
ket. Då tänkte hon att det kanske 
var det där skelettet. Vågar jag gå 
ner? tänkte Sofi. Okej jag vågar... 
och så smög hon ner.

– Hallåååå, sade Sofi.

– Vaaa?? sade en röst. Det är 
jag, Harald. Jag brukar vara här 
och leta efter mat.

– Jag kan visa dig var det finns 
mat. Här får du, sa Sofi. Och gav 
honom en macka med ost på.

– Tack, sade Harald.
– Vänta här, sade Sofi. Jag går 

och hämtar mormor. Så sprang 
hon upp för trappan. 

– Mormor, mormor, ropade 
hon.

– Ja, vad är det? Brinner det? 
undrade mormor.

– Nej, ännu bättre. Harald! 

Harald är här.
– Lilla gumman du har nog 

drömt, sade mormor.
– Nej, kom! sade Sofi.
Så sprang de ner till köket där 

Harald hade ätit. När de kom 
fram var det helt tomt.

– Jag lovar, han var här, sade 
Sofi.

– Kom nu så går vi och lägger 
oss, vi får prata mer imorgon.

Emma Jerneryd
4A Kärraskolan

Det Var en gång fem killar 
som hette Antoni, Bedirhan, 
Adam, Daniel och Fabian. Alla 
var tio år och de satt på varsin 
gunga i parken och pratade om 
ett hus i Gerrebacka.

Det sägs att en människa 
skulle inspektera men efter tre 
veckor har ingen sett honom. 
Sedan tänkte Fabian att vi skulle 
in i huset och leta efter hälso-
inspektören och rädda honom. 
Bedirhan sade att han kommer 
med. Efter en minut sade alla 
att de också ville följa med till 
det hemsökta huset. Sedan tog 
de bussen till Gerrebacka och 

så kom de fram till spökhuset. 
Sedan var de där och tittade på 
huset. Det såg läskigt ut och 
fönstren var krossade och det var 
mörkt. 

Fabian sade:
– Vem vill gå in först?
Adam ville gå först. Och nu 

var de är inne och tittade runt i 
huset. Sedan hörde de ett ljud.

Adam kollade bakåt och såg 
att Antonio inte var där så de 
backade lite och såg att han bara 
gömde sig bakom en vägg och 
hoppade fram och sade booo! 

Adam, Fabian, Bedirhan och 
Daniel blev väldigt röda och An-

tonio skrattade väldigt mycket. 
Sedan fortsatte de kolla överallt. 
De hittade ett rum och där fanns 
hälsoinspektören. Det är en fälla. 
Därefter blir Fabian halshuggen 
och hälsoinspektören också. 
Sedan sprang alla ut från huset...

Bedirhan Sahan
4A Kärraskolan

en gång för länge sedan fanns 
det ett hus långt inne i skogen som 
var hemsökt. Det bodde en familj 
där – en mamma, pappa, ett barn 
och en katt. Barnet skulle vara 
hemma själv under kvällen från 
klockan tre till klockan tolv. 

Föräldrarna skulle gå på fest 
så de sade ”hejdå” till barnet som 
hette Victoria. Så nu var Victoria 
och katten som hette Ozzy hemma 
själva.

Klockan hade blivit mycket så 
Victoria och Ozzy kollade på tv. 
När Victoria blev trött stängde 
hon av tvn och gick och lade sig. 
Hon tog med sig Ozzy och stängde 

dörren till sitt rum. Hon somnade 
men vaknade och såg att dörren 
var öppen. Hon blev jätterädd och 
skrek:

 – Mamma! Pappa! Men ingen 
svarade.

Sedan när hon kollade på 
dörren igen så stod det någon där. 
Då blir hon jätterädd och sedan 
så vaknade hon. Det var bara en 
dröm och nu kom mamma och 
pappa hem. Hon berättade sin 
dröm för sina föräldrar och sedan 
så levde de lyckliga i alla sina 
dagar. 

Jennifer Persson
4A Kärraskolan

Den döda flickan

Det hemsökta huset

Spöket i Jacks hus

Liemannen
lieMannen är en symbol 
för döden. När man dör så 
säger vissa att han hämtar 
en. Man trodde på lieman-
nen förr i tiden. Han är ett 
skelett som har en luva och 
en lång rock och så håller 
han i en lie och han är 
jättelång. Liemannen sitter 
på en tron. Det är massa 
dödskallar runt om tronen 
också.
gustav Kallay Blomberg
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Skeppsbrottet
jag VaknaDe på morgonen. 
Sedan åt jag frukost och efter det 
tog på mig kläderna. Jag märkte 
att jag var sen till min lyxkryss-
ning. Jag satte på mig jackan och 
körde ner mot hamnen. Vilken 
tur, jag hann precis med båten. 
Efter några timmar var vi mitt 
ute på havet och man såg inte 
land någonstans. Jag satte mig vid 
poolen och solade men plötsligt 
ropade någon i högtalarna.

– Hjälp, det blir skeppsbrott!
Alla började gapa och springa. 

Båten sjönk sakta ner mot botten 
och alla fick panik. Jag sprang 
mot livbåtarna och hann med 
den sista båten. Från båten jag 
satt i såg man hur skeppet sjönk. 
Det började bli storm och alla 
skrek på hjälp. Vågorna drog ner 
mig i havet och nästa morgon 
vaknade jag på en båt. Det var ett 
piratskepp och jag blev jätterädd. 
Jag trodde inte det var någon på 
båten så jag reste mig upp men jag 
stötte genast på styrmannen. Jag 
frågade: 

– Vad är det för ö? 
Styrman svarade: 
– Vi åker dit och kollar. 
När vi kom fram till ön så 

hämtade vi fisk och band ihop 
den med blad. Sedan gjorde vi 
upp eld och grillade fiskarna. 
Vi lade fiskarna i båten och 
åkte hemåt. Nu märkte jag att 
styrman var min granne. Detta 
var ett äventyr jag aldrig skulle 
glömma.

Joel Tuneld
4B Kärraskolan

Milly är 12 år och är yngst i sin 
familj. Mamma heter Mia och 
pappa heter Glenn. Karl är 13 år, 
Leo är 14 år, tvillingarna Sophie 
och Daniel är 16 år. Mia och 
Milly är rödhåriga medan Glenn, 
Daniel och Sophie är brunhåriga. 
Karl är blond och Leo har gyl-
lenbrunt hår.

Det är sommar. Himlen och 
vattnet är blått. Daniel och Sophie 
ska åka och bada med sin klass 
idag. Leo är sjuk och är hemma 
för det. Karls klass ska ha Matte, 
Svenska, Engelska, No, So, Bild 
och Idrott. Millys klass skulle 
ha So, No, Svenska, Idrott och 
Engelska.

Det är sista dagen innan som-
marlovet, då barnen ska åka själva 
till Italien med klassen senare på 
kvällen. Leo sitter och tränar på 
sina nationella prov. Milly läser en 
bok som heter Stenänglar, skriven 
av Kristina Ohlsson. Karl och Da-
niel spelar Wii och Sophie är ute 
med kompisar. Efter att Daniel 
förlorat tre omgångar på spelet ger 
han upp. 

– Kan vi inte spela schack istäl-

let? säger Daniel. 
– Bara för att du aldrig gjort 

något annat!!! fräser Karl surt. 
Allt fortsätter i en timme till 

sen, sedan säger Mia: 
– Nu får ni gå upp och lägga er, 

ni ska upp halv sju imorgon. 
– Ååå! Men mamma! proteste-

rar Milly surt. 
– Nej, gå upp och lägg dig nu.
– Okej… mumlar Milly och går 

uppför trappan. 
Hon gör sig i ordning och sät-

ter sig på sängen. Den nye mjuka 
pyjamasen är jätteskön. Milly 
tittar upp på den mörka himlen. 
Hon ser Orion, Karlavagnen, Cas-
siopeja, Polstjärnan och Lilla björ-
nen. Ja, till och med Stillhetens 
hav på månen. Oj! Där är Jupiter, 
Mars, Uranus, Venus, Saturnus 
och Andromeda. 

Nästa dag skiner solen. Det är 
skolavslutning och Leos födel-
sedag. I dag ska klassen åka till 
Italien. Milly klär på sig och 
dubbelkollar att allt är med. Leo 
får födelsedagspresenter och sedan 
ger de sig iväg till skolan. När de 
kommer dit säger rektorn:

– Hoppa in i bussen och sköt  
er nu bra på flygplatsen. 

– Ja, svarar fröken.
Barnen springer iväg på 

flygplatsen eftersom det finns så 
mycket affärer och flygplan. Da-
niel springer iväg till en flygvär-
dinna. Han kommer tillbaka och 
säger att vi ska till gate 32. 

– Okej, säger alla syskonen och 
springer till gate 32, där hela klas-
sen står och väntar. 

Två timmar senare sitter alla 
utom Milly på sina platser efter-
som hon kollar ut genom fönstret.

Efter tre timmar är vi framme 
och alla går in på hotell Gyllene 
Knorren. 

Nästa dag går syskonen och en 
lärare till en ruin, den är ljusbrun 
och av sten. Det finns en källare 
där med en nerrasad övervåning. 
Efter detta åker de runt och kollar 
på många fler saker hela tiden. 

Två veckor senare sitter alla 
barnen och lärare på flyget hem 
till Sverige.

Alice Fransson
4B Kärraskolan

Det här är en berättelse om en kille som 
heter Lennart. Han är 20 år och bor tillsam-
mans med sin gris Ann-Sofie. Lennart är inte 
den smartaste personen som bor på jorden, 
tvärtom faktiskt. Han är så korkad att till och 
med grisen Ann-Sofie kan lura honom.

En dag skulle Lennart gå till affären och 
köpa cigaretter med sin gris. Lennart behövde 
verkligen gå på toa så han lämnade grisen och 
väskan utanför affären. När Lennart hade gått 
in i affären, tog grisen hans pengar och sprang. 
När Lennart kom ut förstod han inte vad som 
hade hänt. Efter ett tag kom grisen tillbaks 
med kakor och varm choklad. Hur har du tjä-
nat ihop till det här, frågade Lennart. Grisen 
fnissade och sade att hon jobbat i affären när 

Lennart var på toa.
– Jaha, kan man få smaka en bit, frågade 

Lennart.
– Är du inte klok? Jag tänker inte dela med 

mig till dig, svarade grisen. Du får köpa för 
dina egna pengar.

– Jajaja, svarade Lennart och stoppade ner 
handen i väskan för att ta upp plånboken. 

När han märkte att plånboken var borta 
blev han arg och frågade grisen varför han inte 
passat väskan.

– Vad förväntar du dig av en gris? svarade 
Ann-Sofie.

 Lennart blev så förvirrad att han svimma-
de. Under tiden satt grisen och mumsade på 
sitt godis och väntade på att han skulle vakna.

– Var är jag? frågade Lennart.
– Du drömmer, svarade grisen.
– Okej, det låter vettigt, men nu går vi hem, 

sa Lennart.
Emma Ristic

4B Kärraskolan

Berättelsen om Lennart och Ann-Sofie14
Spökerier & skräck!

Det Var en gång en tjej som 
var elva år och hette Bianka. 
Hon älskade hamstrar och det 
enda djur hon önskade sig var en 
hamster. Hon fick en den dagen 
då hon fyllde tolv år. Den var så 
liten och tunn så hon matade 
och matade den för hon hade 
ju hört ryktet ”ät så blir du stor 
och stark”. Hamstern blev bara 
tjockare och tjockare för varje 
dag. Till slut slutade hon att mata 
den så mycket. Hennes föräldrar 
sade att hamstern var alldeles för 
tjock. De sade att hon borde ta 
den till djursjukhuset för en koll. 
Så fort hon kunde, efter frukosten 
åkte hon med sin hamster till 
djursjukhuset. Hon gick fram till 
damen i receptionen. 

– Vem är du? sade hon med 
spydig röst. 

– Äääää, jag är Bianka Ka-
lesono och här är min hamster 
Boris. 

– Jag bryr mig inte, sätt dig ner 
och vänta!

Efter en stund droppade det 
upp ”Bianka och Boris”, och de 
gick in till veterinären.

– Här är Boris, 
sade Bianka.

– Inte så sade 
doktorn, men den är 
ganska tjock. Ge 
den inte så mycket 
mat och godis. Vi kan ej 
hjälpa dig mer.

– Okej, sade Bianka 
och gick.

– Pssssttt, sade damen i 
receptionen. Jag gillar inte 
att hjälpa folk men jag vet 
någon som kan hjälpa dig. Det 
är lång kö. Ta den här kartan! 
Bianka följde instruktionerna 
och kom fram till ett hus. Hon 
knackade på. 

– Hallå, kom in, sade en 
gubbe i vit morgonrock.

Bianka gick in.
– Jag fick rådet att gå till dig....
Hon hann inte säga något 

mer.
– Jag vet, för jag är trollkarl 

och såg allt i min spåkula och jag 
kan hjälpa dig. 

Han svingade lite med sitt 
trollspö och Boris blev smal igen.

– Tack, sade Bianka och så 

begav sig hon och Boris 
hem igen. 

Men några veckor 
senare hände det 
konstiga saker med 
Boris. Han svävade 
runt i sin bur och 

hickade upp 
såpbubblor och 
mycket, mycket 

mer. Hon och 
Boris gick 
tillbaka till 

trollkarlen som sade att det kom-
mer hålla på ett tag.

– Tills dess, gör bara som du 
brukar och... ähhhmmm... ge 
honom detta pulver.

 Och så gick Bianka hem. 
Hon gav Boris sitt medel när hon 
plötsligt låg i sin säng. Hon hade 
drömt alltihop. Boris var smal 
men kunde det vara sant? När 
hon fyllde 30 år gav hon ut en 
bok. Den hette Trollkarlens pul-
ver och handlade om drömmen 
hon hade haft när hon var tolv år.

Emma gustavsson
4A Kärraskolan

Berättelser

Resan till Italien
Trollkarlens pulver

Det Var en gång en flicka som 
hette April. Hon hade en bästis 
som hette Cindy. De var 13 år. 
En dag dog Cindys föräldrar i 
en bilolycka. Som tur var blev 
Cindy adopterad av Aprils för-
äldrar eftersom de kände Cindys 
familj väl. Men en dag skulle de 
flytta till USA. Efter två dagar 
var det dags att åka. 

– April skynda dig. Vi åker 
snart, sade mamma Kajsa. 

– Jag kommer, sade April. 
Hon tog på sig sina jeans och sin 
vita långärmade tröja med blom-
mor på. Hon gick ner till köket. 

– Godmorgon, sade April.
– Godmorgon, sade Cindy. 
Det var flingor till frukost 

idag. Om en timme skulle de 
åka. De satte sig i bilen. Kajsa 

Det hemsökta huset
gasade och en timma senare var de 
framme. De hoppade ur bilen och 
gick in i flygplatsen. 

– Flyg till USA kommer om 
fem minuter, sade någon via 
högtalaren. 

– Det är vårt flyg, sade Kajsa. 
De gick till flygplanet och sina 

platser.
– Sätt på bältet, sade någon via 

högtalaren. 
De tog på sig bältena. Efter 10 

timmar landade de. De satte sig 
på en buss och efter 50 minuter 
var de framme. De gick in i huset. 
Men det de inte visste var att 
huset var hemsökt.

 – Vi måste gå på ett möte, sade 
deras föräldrar. 

– Okej vi klarar oss, sade 
Cindy. 

Föräldrar-
na vinkade 

till Cindy 
och Apri och gick till bussen.

– Så... vad ska vi göra, undrade 
April. 

– Vi kan gå ut i trädgården, 
svarade Cindy. 

Men då såg de att det var en 
tjej som hängde uppe i ett träd. 
Hon hade en klänning på sig och 
det såg ut som att hon inte hade 
tvättat fötterna på evigheter. 

– Aaa! skrek April och Cindy. 
– De sprang in och såg att det 

var en pojke som satt vid trappan.
– Aaa! skrek dom igen. 
Men då försvann spöket. De 

gick upp för trappan och in i sitt 
nya rum. Det var en vind ovanför 
och en kvinna som hade hår över 
ansiktet. Hon hade också en vit 
klänning och vitt ansikte med 
blod på. Kvinnan var ett spöke 
och hon ramlade ner från himlen. 

– Aaaa! skrek de. 

De sprang ner och då ramlade 
April i trappan men som tur var 
det ingen fara så hon ställde sig 
upp igen. 

– Hej, vi är hemma, sade 
någon röst. 

– Mamma, pappa...! 
 – Ja, vem annars, sade pappa. 
De blev så glada. De sprang 

till sina föräldrar och gav dem en 
stor kram. 

– Det är läggdags nu, sade 
pappa.

De gick upp till sitt rum. De 
vände sig om och blundade. April 
kände någon röra vid hennes hår. 
Hon blev tyst och vände sig om 
och såg att Cindy låg där död med 
blod. Helt plötsligt kunde hon 
inte andas. Det var det där vita 
spöket. Spöket tog i hennes nacke 
och bröt den och lät henne lida 
och dö av smärta. 

Elin Chen
4A Kärraskolan

en gång för länge sedan var 
det ett hus som låg mitt i landet, 
i 500 år. I 100 år stod huset tomt. 
Men en dag kom en familj dit och 
kollade på huset. Familjen ville jät-
tegärna ha huset efter att de hade 
varit där. Därför ringde de till 
mäklaren och sedan köpte de det. 
Men två månader efter att de hade 
flyttat in så började det hända 
saker. Saker började sväva omkring 
i huset men när någon tittade på 
sakerna så slutade de att sväva. 
Men ibland när någon såg på dem 
så svävade de fortfarande. Därför 
blev alla i familjen jätterädda och 
de tvingades att flytta därifrån.

Tindra Rendhal
4A Kärraskolan

Svävar-huset
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www.madeinbacka.com

Vi sitter på tåget och pratar om Made 
in Backa på väg mot Vänersborg. Vi ska 
hämta ett pris som Made in Backa-pro-
jektet har fått från Västra Götalandsre-

gionen. Det är jag, Azra Yagci och Homeira Tari 
som hämtar priset.

Efter en timme är vi framme i Vänersborg och 
väntar  i länsresidenset på att guiden ska börja. Vi 
är där lite för tidiga.

Vi går igenom ett dussin rum som är väldigt 
klassiska och fina. Sedan kommer vi till lunch-
rummet där vi serveras mat och fika. Därefter går 
vi till ett annat huset där politikerna brukar ha 
sina möten och nu väntar de på att vi ska komma 
in.

Ordföranden i  kommittén för rättighetsfrå-
gor, Kristina Grapenholm (FP), håller tal om 
pristagarna och läser motiveringarna om varför 
de utsetts till mottagare av stipendierna

Vi tillsammans med Röda korsets ordförande 

Marianne Barrljung och en representant för GIL 
– Göteborgskooperativet för Independent Living 
får gå fram och och ta emot priserna

När det är vår tur så håller jag tal om Made in 
Backa i några minuter. När mitt tal är slut så får 
jag ganska många applåder. Många säger att det 
var ett väldigt kärleksfullt tal. Alla blir berörda. 
Några kommer fram och säger att jag pratade 
väldigt fint och att många ungdomar inte skulle 
våga göra som jag gjorde, att stå framför över 100 
politiker och tala från hjärtat.

På tåget mot Göteborg får jag reda på att 
politiker citerar meningar från mitt tal på FB. Då 
blir jag faktiskt stolt över mig själv. 

Aman Temesgen
Backa fritidsgård

Den 12 maj delade Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor ut 
totalt 100 500 kronor till tre mottagare som arbetar för mänskliga rättigheter. 
Made in Backa, Röda Korset i Västra Götaland och GIL – Göteborgskooperativet för 
Independent Living fick var sitt stipendium på 33 500 kronor.
Här berättar Aman hur det var när han fick åka med till Vänersborg för att vara 
med på prisutdelningen.

Efteråt
var jag
faktiskt
stolt över
mig själv

Så här såg det ut när  Aman höll sitt 
tal om Made in Backa inför över 100 
politiker i Västra Götalandsregionens 
sammanträdeslokal i Vänersborg.
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