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Vi vandrar från skola
till skola, från fritids-
gård till frititidsgård

2

Hur gammal  är du?
34 år.

Vad har du för yrke?
Jag jobbar mycket med datorer. 
Jag är poet och författare.

Spelar du något instrument?
Jag har spelat tvärflöjt.

Du gjorde för länge sedan en resa till 
Pakistan, hur var det?

Jag blev sjuk. De hade atom-
bomber. Men alla älskar poesi. 

Hur kändes det att vara i Pakistan?
Bra fråga, allt är möjligt där 
om man vill. Jag kände mig 
ensam. Men resan förändrade 
mitt liv.

”Resan till Pakistan förändrade mitt liv”
Intervju med 
författaren
Carl Forsberg

Det är inte lätt att hinna skriva samtidigt som man intervjuar. Atrina Tari och 
Belula Teele Lundberg får hjälp av Homeira. Marcelo Cusicangui, Kevin Boberg, 
Alexander Persson,  Edvin Nilsson och Carl Forsberg laddar för nästa fråga.

IDAG var vi i  Backa kulturhus och lyssnade på poeten Carl Forsberg. 
Därefter gjorde vi den  här intervjun med honom. 
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MED STOR GLÄDJE lyfter jag min vinterhatt 
och bugar mig till vårens vackra ankomst, 
solens varma kyssar och eldens behagliga doft. 
Det är många vandrande fåglar som är tillbaka 
till Sverige och poserar sin glädje överallt och 
hälsar att de har hämtat årstidernas brud, 
våren. Vi, våra barn, ungdomar och vuxna från 
Backa välkomnar också våren. Vi har i samar-
bete med Backas bibliotek börjat duka fram 
mångfärgad dans, musik, teckningar och ett 
livfullt bord, Hafsin bland bibliotekets tysta 
böcker, böcker som bär i sig en skatt, världens 
historia.  

Made in Backa har fyllt två år. Den har 
vandrat från den ena skolan och fritidsgården 
till den andra skolan och fritidsgården, från 
det ena området till det andra området. Den 
har delat sina frukter, kunskap, vänskap, 
historier och budskap: vi behöver mötas, lära 
känna varandra och tillsammans bygga ett 
värdefullt hus, ett hus som doftar gemenskap 
och trygghet.   

I det här numret kan du läsa många intres-

santa berättelser, dikter, skämt och reportage 
för att vi har som den stora Alexander (grekisk 
kung) och Cyrus (persisk kung) vandrat från 
små gårdar till stora kvarter och ökat varan-
dras kunskap och glädje. Vi har också åkt till 
Fredrikshavn under sportlovet, haft föreläsare 
från Rosengård, gjort intervju med vår poli-
tiker, Tord Karlsson, skrivit och ritat om hur 
vi vill att vårt Backa ska se ut i framtiden och 
mycket mer.  

Till sist vill jag passa på att tacka lärarna 
Inga Johansson från Brudberget, Emma 
Paulsson och Veronica Haedg från Fenestra-
skolan, mina arbetskamrater på Backas 
fritidsgård och allra viktigast: våra barn och 
ungdomar för ett jättebra samarbete.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Blev du inte kär där?
Det var en tjej som var några år 
yngre än jag som blev kär i mig. 
Men hon var för ung för mig.

Hur blev du författare?
Genom att skriva mycket och 
inte ge upp.

Vilken av dina egna dikter tycker du är  
bäst?

Italienska damskor.

Vem är din favoritpoet?
Håkan Sandell.

Varför gillar du poesi från Mellanöstern 
och Indien?

Bra fråga. Jag kan inte persiska, 
men det är den finaste poesin.

Belula Teele Lundberg
Kevin Boberg

Alexander Persson
Marcelo Cusicangui 

Edvin Nilsson
Atrina Tari

Årskurs 4, Backaskolan

VI ÅKTE  till Danmark under 
sportlovet. Det var den trettonde 
Februari och det var väldigt 
kyligt ute. Det var en trevlig up-
plevelse när vi tog vårt första 
steg i båten, det liknade som ett 
tivoli med alla de här spelen som 
fanns där. 

De som hade arbetat med 
Made In Backa fick en förfrågan 
om en resa till Danmark och de 
som visade ett intresse fick hänga 
med på resan!

Vi hade det väldigt roligt i 
Danmark. Vi var ungefär 20 barn 
och ungdomar som har arbetat 
aktivt inom Made In Backa bran-
schen. Vi deltog i olika aktiviteter 
på båten. Det fanns minigolf, 
schackspel, bilspel, pingis och 

Hej, vi har åkt till DANMARK!

många andra aktiviteter. 
När vi var i Danmark så 

gick vi runt i Fredrikshamn. 
Fredrikshamn såg inte ut som 
Göteborg, utan det såg mer ut som 
en by. Vi höll även på med ledarna, 

haha. Ledarna var bra och pep-
pade oss när vi hade tråkigt. Det 
var en härlig upplevelse och vi 
hoppas att vi ungdomar i Backa 
kommer att kunna åka på en ny 
resa snart med Homeira och de 

andra ledarna som hängde med!
Isman Abdi

Ekram Habib Abel 
Haileselassie

Klass 6 C / 8 E / 8 A 
Skälltorpsskolan
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Hur vill du beskriva dig själv?
Jag är tidsoptimist, rastlös, 
målmedveten och envis.

Har du ett minne från din barndom?
Jag har många minnen från 
min barndom. En gång var 
jag hos min farfar och morfar. 
Där hade jag tråkigt för 
man fick inte leka, man fick 
bara sitta still och inte göra 
någonting medan de pratade 
med varandra hela tiden. Mitt 
bästa minne är när jag spelade 
fotboll.

Är du gift? Har du barn?
Nej, jag är inte gift men jag bor 
med min sambo och mina två 
barn, en tjej på 15 år och en 
pojke på 17 år.

Hur beskriver du ditt jobb?
Jag har ett jättebra jobb. Jag 
är sedan 2011 ordförande i 
stadsdelsnämnden för Norra 
Hisingen. Jag är också ord-
förande för Rättighetskom-
mittén, som arbetar för att 

motverka diskriminering p g a 
kön, handikapp och religion. 
Jag har jobbat med politiken 
sedan 1992.

Vill du åka till ett speciellt land eller 
stad och göra något bra för landet eller 
staden?

Jag har varit i Egyptens 
huvudstad och det var väldigt 
smutsigt där. Jag tycker att 
Sverige ska hjälpa de fattiga.

Vad betyder politik?
Politik handlar om att styra 
ett land. För mig är politik 
något väldigt fint, det finns 
politik i allt man gör. När jag 
gick i 5:an började jag tänka 
på politik. När jag var 14 år 
så träffade jag olika politiker 
och vid den åldern blev jag 
medlem i socialdemokraternas 
ungdomsförbund.

Vad betyder samhället för dig? 
Det betyder att man ska ta 
hand om sitt samhälle.

Vad har socialdemokraterna för bety-
delse i svensk historia?

Socialdemokraterna har en 
stor betydelse för politiken. 
De vill t ex ge en möjlighet till 
alla, också till de fattiga. Förr 
fick de som var fattiga bo i fat-
tighuset. Socialdemokraterna 
vill att alla människor ska vara 
lika mycket värda.

Hur ser du på finanskrisen?
Det är en stor utmaning. Jag 
ville att Sverige skulle vara 
med i EU men vi har tur att 
vi inte har euro. Om det går 
dåligt i Europa då kommer det 
även att påverka oss med en 
högre arbetslöshet som följd.

Tycker du att det har gynnat Sverige 
att inte ha valutan euro?

Ja, det tycker jag.

Vad är det som är bra med politik?
Att man har olika åsikter 
vilket är väldigt viktigt och 
det är det bästa vi har. Om det 
inte fanns politik då skulle det 

bli diktatur, en skulle styra 
och bestämma allt för landet.
Jag har jobbat länge med 
politiken. Jag har jobbat med 
skolfrågorna i Backa.

För några månader sedan lovade ni att 
ordna helgjobb åt ungdomar. När ska 
detta bli gjort? 

 Just nu har vi en del diskussio-
ner med Kommunal om detta. 
Vi vill locka in ungdomar till 
hemtjänst och ålderdomshem. 
Jag hoppas det löser sig. Men 
när det gäller sommarjobb är 
allting klart. Ungdomar från 
15 år kommer att få jobb.

Ekram Habib
Noray Sadek

Murad Murad
Santos De Lima

Songül Yagci
Abel Hailesassie,

Christopher Hannoun
Pouria Ahmadi 

Homeira Tari
Brudbergsskolan och 

Skälltorpsskolan

Tord  – en man med makt
Vi, åtta personer från Backas fritidsgård, hade äran att intervjua 
politikern Tord Karlsson. När vi kom till hans kontor fick vi presen-
tera oss innan vi skulle börja ställa våra frågor till honom. 

Han har ett vanligt kontor med skrivbord i ena hörnet och en 
kontorsstol med hjul. På skrivbordet har han en dator och en hål-

lare med många papper i. Bakom honom står ett litet bord med fyra 
stolar där han tar emot besökare som oss. Man kan säga att det var 
ganska mysigt. Han var mycket snäll och villig att svara på alla våra 
frågor. Han verkade trevlig och kunnig. 

Vi kände oss glada och stolta när vi avslutade vår intervju.

DET HÄR är vår skola Fenestra S:t Jörgen där det går 500 elever från årskurs F till 9. Vi har frågat tre elever av 500 
och två lärare vad de tycker om skolan som förr var ett mentalsjukhus. Vi skulle ha intervjuat vår nya rektor men han 
kunde tyvärr inte ta emot oss. Han hade lite annat för sig. Vi hoppas att han trivs hos oss på Fenestra S:t Jörgen!

Här handlar det om 

VI GICK till Backaplan och frågade 
50 personer om de har facebook. 
65% svarade ja och 35% nej.

Vi frågade också om de litar på 
facebook. Då svarade 20% ja  och 
80% nej.

Vi själva har alla facebook och 
vi litar inte på fb utan tror att de 
sprider det vi skriver.

Vi tycker att det sämsta med 
Facebook är att folk uppdaterar 
sin status hela tiden och lägger in 
statusar som t ex ’’Gilla så betyg-
sätter jag ditt utseende från 1 -10” 
Det tycker vi är fel.

Vi tycker att det bästa med 
facebook är att man kan hålla 
kontakten med släkt och vänner 
som kanske t ex bor utomlands.

De här svaren fick vi  av Li 
Konglee på Backaplan:

Har du facebook?
– Nej, men mina barn har.

Litar du på att facebook inte sprider det 
du skriver?

– Ja, det gör jag. Det är en bra 
hemsida också.

Vad tycker du är dåligt med facebook?
– Hur ungdomar behärskar 

det.

Vad tycker du är bra med facebook?
Att man kan hitta gamla kom-

pisar som man umgicks för länge 
sedan med.

De här svaren fick vi  av en som 
ville vara anonym:

Har du facebook?
– Ja, klart jag har.

Litar du på att facebook inte sprider det 

du skriver?
– Nej!

Vad tycker du är dåligt med facebook?
– Att man skriver för mycket 

om sitt liv, tex när man checkar in 
att man sitter på spårvagnen.

Vad tycker du är bra med facebook?
– Att man håller kontakten 

med nära och kära.
Mirella Brbovic

Anneli Antic
Elin Selling

Jättemånga litar inte på acebook

Tord Karlsson är ordförande i Norra Hisingens stadsdelsnämnd. Han är 47 år,  född och uppvuxen i Kungsbacka, Halland. Så här såg det ut när han blev intervjuad 
av bl a Murad, Songül, Christoph, Ekram, Noray, Homeira och Abed.

Intervju med Rob som har 
6C och Veronica som har 4B
Varför ville du bli lärare?

Rob: Jag gillar att jobba med människor.
Veronica:  Jo, därför jag tycker att det är 

roligt att lära mig och att jobba med barn.

Hur gammal var du när du visste att du ville bli lärare?
Rob: När jag var 30 år.
Veronica:  Jag var 19 år och flyttade till 
Göteborg för att gå lärarhögskolan.

Kan det vara svårt att vara lärare?
Rob: Det är svårt för att det är mycket 
ansvar.
Veronica: Ja, när elever inte lyssnar.

Kan det vara svårt att lämna ifrån sig eleverna till en 
ny lärare?

 Rob: Supersvårt för att man har känt dem 
i ett år.
 Veronica: Det är sorgligt fast det är bra för 
att man ser dem ändå.

Intervju med eleverna
Nicklas, Abdiladif och Alice
Vad tycker du om lärare?

 – De är schysta, svarar Nicklas.
 – Vissa är bra och vissa är stränga, 
svarar Abdiladif.
–  De är snälla, svarar Alice. 

Hur tycker ni att skolgården är?
– Det är en bra skog, svarar Nicklas.
– Det är lerigt och vi behöver mer 
saker, svarar Abdiladif.
– Den ser tråkig ut och det är inte 

roligt där, svarar Alice.

Känns det tryggt att vara i skolan? 
– Ja, det gör det för att jag har många 

kompisar och de skulle hjälpa mig om 
något händer, svarar Nicklas.

– Inte alltid när något dåligt händer, 
svarar Abdiladif.

– Ja, för alla är snälla, svarar Alice.

Hur tycker du den nya rektorn är?
 – Jag har inte träffat honom men han 

verkar väl schyst, svarar Nicklas.
– Snäll och trevlig, svarar Alice.

Skulle du kunna tänka dig att bli lärare?
– Det är inte direkt det jag vill men det går 

väl, svarar Nicklas.
 – Jag tror inte det, svarar Abdiladif.
 – Ja, för det verkar vara roligt att jobba 

med barn, svarar Alice.
Jenny Nicklasson

Elin Stamgren
6C Fenestraskolan

BAC A
”Jag blev intresserad

av politik när jag
gick i femman”
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Fredagen den 16 december var det ”Välkommen 

Till Backa” på fritidsgården. Syftet var att bjuda 

på en massa bra artister och musik, men också 

att lyfta fram det positiva i förorten. 

Ungdomarna hade själva sökt pengar för att 

kunna förverkliga sin idé. De planerade och 

arrangerade sedan den mycket lyckade kvällen 

med hjälp av personalen på fritidsgården.

Välkommen till Backa!
DAVID RON & JOHANNES HOLMGREN
dansare ”MJ DUO”

Hur känns det att var här idag?
Det känns helt okej här idag. Det är första gången vi är här.

Hur bildades MJ Duo?
Vi träffades på en dansskola. Vi startade 2009. 

Hur blir ni behandlade av folket?
Bra.

Vad känner ni när ni uppträder? 
Lycka, glädje och energi.

Hur har er karriär gått hittills?
 Det går bra. Till vårt första uppträdande kom 800 personer. Nu är det upp till 30 000 personer.

IBRAHIM EBRIMA, skådespelare 
som presenterar alla som ska 
upp på scen. 

Hur känns det att var här idag?
Det känns bra att vara här idag.

Hur blev du skådespelare?
Jag har hållit på med teater sedan jag 
var liten och började med “Stand up” 
år 2008. 

Hur blir du behandlad av folket?
På ett bra sätt.

Vad känner du när du uppträder? 
Makt, Kärlek och glädje. 

Hur har din karriär gått hittills?
Bra. Jag är med i en pjäs nu och varit 
med i TV-serien ”Ballar av stål”.

VANILLA, sångerska & GUSTAV BOFÄLT producerar 
och spelar musik 

Hur känns det att var här idag?
Det är kult att vara här idag. Bra stämning.

Hur började ni?
Jag gör musik och lägger ut på internet. Det var så jag fick kon-
takt med Vanilla.

Hur blir ni behandlade av folket?
Folk bemöter oss bra.

Vad känner ni när ni uppträder? 
Vanilla: Det känns underbart.

Hur har er karriär gått hittills?
Vi är nystartade men på väg upp hoppas vi.

7

SAMI REKIK
& ALI JAMMALI
rappare ”MEDINA”

Hur känns det att var här idag?
Det känns helt underbart att 
vara här idag.

Hur började ni?
Vi träffades på en spelning. Vi 
är både två från Tunisien så det 
skapade intresse.

Hur blir ni behandlade av 
folket?
Vi blir behandlade bra här. 
Det är 100 procent haffla och 
kärlek.

Vad känner ni när ni uppträder? 
Värme, svett och nervositet. 

Hur har er karriär gått hittills?
Vi är Sveriges största under-
groundgrupp så...bra!

”Tro på era drömmar 
trots allt som har hänt
i Backa” Ibrahim Ebrima

”Fortsätt
drömma.
Ge inte upp
hoppet
och lyssna på 
Medina”
 Ali Jammali

”Om man vill göra något 
så kan man göra det”
KEVIN YEANDRO,
beatboxar och rappar
Hur känns det att var här idag?
Det känns bra att vara här idag. 

Hur började ni?
När jag var 10 år gammal började beat-
boxa. Jag lärde mig av min bror.

Hur blir ni behandlade av folket?
Jag har blivit bra behandlad idag.

Vad känner du när du uppträder?
Min känsla på scen är att jag får bra energi 
och glädje.
Hur har din karriär gått hittills? 
Hittills har det gått bra.

Text & Foto: Abel Daniel & Emanuel Usienov 

”Gör det
ni tror på 
– och
studera”
Gustav Bofält Abel Daniel och Kevin Yeandro.
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Vad heter du?
Lasse Åkesson.

Hur gammal är du?
55 år.

Är du gift?
Nej.

Har du barn?
1 vuxen (kille)

Bor du i Backa?
Nej, fast jag bodde i Backa 
1984-85.

Var bor du?
I Biskopsgården.

Hur var din barndom?
 Jag flyttade väldigt mycket, 
bodde på många olika ställen 
och började i många skolor. 
Det var lite tufft.

Vilket land kommer du ifrån?
Sverige, Göteborg.

Vad jobbar du med?
Jag är socialsekreterare och 
arbetar för barn och ungdomar 
ska ha det bra.

Vart ligger din arbetsplats?
Här i Backa röd, det är jag jät-
teglad för.

Hur länge har du haft ditt nuvarande 
jobb?

14 år.

Hur många andra arbeten har du haft
Jättemånga. Jag har  till 

exempel jobbat på lager och 
med gamla människor. Jag har 
också haft ett eget företag och 
jobbat inom psykiatrin.

Gillar du ditt nuvarande jobb?
Jag tycker det är ett bra jobb. 
Det är meningsfullt, ansvars-
fullt och fritt.

Har du varit i andra länder?
Ja, i de nordiska länderna och 
i bl a i Tyskland, Polen, Öster-
rike och Holland.

Vilka länder vill du åka till?
Canada eller Alaska. Men det 
är många fler jag vill åka till. 
Det är faktiskt svårt att välja.

Har du bott i Sverige i hela ditt liv?
Ja, men en gång var jag nära att 
flytta till Norge.

Gillar du att läsa böcker?
Ja, gillar att läsa romaner 
och naturvetenskap.

Berätta lite om dig själv!
Jag trivs med livet och 
tycker om mitt jobb.

Berätta något du minns mycket?
När min son var liten så 
hade vi roliga stunder 
tillsammans. Det var den 
bästa tiden!

Vad gillar du göra när du är ledig?
Jag gillar bland annat att gå 
ut i skogen, vara på havet, 
läsa och lyssna på musik.

Vem är din favoritartist?
Freddie Wadling och och 
Bob Dylan.

Vilken bok är din favorit bok?
Livets gnista av Gillian Mart-
lew.

Med vilka färger gillar du måla?
Akryl, gouache och oljefärger.

Du ritar ju, gör du det med barn också?
Ja, ibland. När man ritar med 
barn får man bra kontakt.

När du träffar barn, vad brukar du säga 
till dem?

Att de ska säga vad de tycker 
och känner.

Hur många familjer träffar du i veckan?
8-9 familjer. Jag är i skolan och 
förskolan också så jag träffar 
både familjer och personal.

Vad brukar du ge för tips till föräldrar?
Lyssna och var nyfiken på ditt 
barn och visa att du bryr dig.

Du har haft olika jobb, varför ville du 
just fortsätta det här jobbet?

Jag började jobba med vuxna 
och sedan av en slump med 
barn. Jag tycker att det är ett 
viktigt jobb så jag fortsatte.

Hur känns det att jobba i Backa och vad 
är det som är bäst med Backa?

Jag tycker att det är bra att 
jobba här. Backa är inte 
storskaligt, man träffar många 
människor.

Songül Yagci
Årskurs 6 Skälltorpsskolan

Aram Abdullwahab
Årskurs 5 Brandströmska skolan

NÄR VI besökte Resursteamet för att intervjua socialsekreterane Lasse Åkesson var det en 
kvinna där som visade oss till rummet där vi skulle träffa Lasse. Rummet var stort.Vi satte oss 
i röda fåtöljer. Rummet var ganska fullt av böcker och Lasse visade oss en tavla som han har 
målat. Rummet hade ganska många tavlor. 

”Det är viktigt att barnen
säger vad de känner och tycker”

ANDERS Torvaldson arbetar i 
Fältgruppen i Backa kulturhus. 
Han har även varit lärare och 
specialpedagog i 20 år. Nu bor 
han i Askim. Han gillar att cykla 
till jobbet även när det är vinter. 
Hans favoritsporter är cykling och 
skidor. Men det han mest gillar är 
att arbeta med ungdomar. Nu när 
Backa, Tuve och Kärra har blivit 
en stadsdel så jobbar jag i alla tre 
områdena. 

När börja du jobba i Backa?
Jag började 1985.  

Vad är din  dröm?
Att det skulle finnas mer aktivi-
teter för ungdomar.

Vad tycker om Selma Lagerlöfs Torg?
Jag vill att torget ska göras om 
och bli trevligare. 

Hur hjälper ni ungdomar?
Vi gör saker för att hindra 
ungdomar att hamna i krimina-
litet eller använda droger. Till 
exempel hjälper vi dem så att det 
går bra i skolan eller med att göra 
bra saker på fritiden.

Tame Wolday

Lasse och Anders jobbar för att barn och ungdomar ska ha det bra

”Jag vill att det ska finnas 
fler aktiviteter”

Citat som fält-
gruppen gillar

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist 
därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill 
ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för 
tomrummet och vill ha kontakt till varje pris som helst. 

Hjalmar Söderberg i romanen Doktor Glas

Tempo är en matafffär i 
Lillhagen i Skogome. Vi har 
träffat Mina som jobbar där.

Hej vad heter du?
 Jag heter Mina.

Gillar du ditt jobb?
 Ja, jag trivs här.

Varför?
 För man kan träffa olika 
personer här.

Hur länge har du jobbat här?
 Jag har jobbat här i fem 
år.

Vad kommer du ifrån?
 Jag kommer från Iran.

Hur ofta byter ni erat godis?
Två gånger i månaden.

Säljer ni snus till minderåriga?
 Nej, det gör vi självklart 
inte.

Hur många jobbar där?
 Fem personer jobbar här. 

Vad gör du på din fritid?
 Jag tränar och pluggar 
ekonomi.

Simon Näslund
Hugo Andersson

Ivar Appelgren
John Appelgren

Fenestra

 Mina trivs på Tempo
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 Vad heter du? 
 Mustafa Emre Akin

Hur gammal är du? 
Jag är 26 år.

Var bor du? 
Jag bor på Lindholmen och 
har flyttat från Backa och 
Rosengård.

Vilka rättigheter tycker du barn ska ha? 
De rättigheter som står i 
barnkonventionen.

Vad har du för utbildning? 
Jag har studerat konfliktve-
tenskap och och juridik.

Vad jobbar du annars?

Jag har inte jobbat med något 
men jag har sökt till underrät-
telseanalytiker i Afghanistan.

Vilket område är du uppvuxen i? 
Jag är uppvuxen i Backa.

Varför är du här ikväll.? 
Jag blev inbjuden av Made in 
Backa för att föreläsa.

Är du gift?
Jag är singel. Men jag har en 
hund.

Vad tycker du om Backa?
Jag tycker om Backa, stället 
jag vuxit upp i.

Har du blivit mobbad någon gång?

När jag var liten kanske men 
det inget jag minns.

Vad tycker du om vår fritidsgård? 
Jag tycker om den. Jag var 
också här när jag var liten. 

Har du varit med i förortskonflikter? 
Jag har vuxit upp här… så ja.

Har du råkat illa ut någon gång?
Nej.

Vad tänker du när du hör namnet 
Rosengård. 

Att det är stället jag bodde i 
fyra år. Och att jag har utbil-
dat mig där.

Var är du född? 
Jag är född i Sverige.

Är detta första gången du föreläser?
Nej.

Vad är ditt mål i livet? 
Leva ett bra liv.

Vad är problemet i Rosengård?
Utbildning, politiker och segre-
gationen.

Hur mår du efter allt i Rosengård?
Bra. 

Ahmed Kadir
Gazmend Sokoli

Klass 4-5, Brudbergsskolan
Med hjälp av Ahmed Nejmedin 

Hur länge har du dansat?
I 45 år kan man säga.

Har du uppträtt för folk?
Jaa! Massor.

Varför är det roligt att dansa?
Jag vet inte! Jag bara 
blir så glad när jag 
dansar!

Vilken dansstil kan du?
Jag dansar mest jazz-
dans. Mammapap-
padans och showdans 
kan jag också.

Vem har du fått inspirationen 
från?

George Mills! Men 
det är inte många 

som vet vem han är, 
säger hon och skrat-
tar.

Har du några tips på vad man 
ska tänka på när man börjar 
dansa och uppträda?

Ja, man ska inte 
vara blyg när man 
uppträder.

Är du vältränad?
Jag är gammal vet du, 
men jag är fortfa-
rande pigg

Har du uppträtt i andra 
länder?

Ja, bland annat i 
Tyskland.

Dastan Ahmed 

Vad heter du?
Behrang Miri. 

Hur gammal är du?
28 år.

Vadför är du här ikväll?
För att prata om hur 
viktigt det är att lyfta 
fram förorternas posi-
tiva sidor.

Var bor du?
I Malmö. 

Vad fick dig att stå på scen?
Jag har alltid gillat att 

höja min röst så att 
människorna hör mig.

Är du gift?
Nej.

Vad har du för utbildning ?
Musik, programledare, 
artist, skådespelare och 
lärarutbildning. 

Berätta om Rosengård?
Det är ett jättefint 
område och här finns 
världens billigaste 
falafel.

Från vilket land kommer du?
Iran.

Vad handlar dina låtar om?
Samhället, förorter och 
om livet.

Hur gammal var du när du kom 
till Sverige?

Jag var 3 år.

Vad tycker du om svenskt 
kultur?

Jag gillar alla kulturer.

Hur känns det att vara i Backa?
Jag älskar Backa. Kolla, 

jag ser ungar som är 
journalister!

Hur skriver du dina låtar?
Jag lyssnar på musikens 
beat, sedan hittar jag på en 
melodi och så skriver jag.

Hur kändes första gången att 
rappa inför publik?

Nervöst. Jag var rädd 
för vad folk  skulle 
tycka.

Hur många låtar har du gjort 
hittills?

600-700.

”Jag blir bara så glad
när jag dansar”

ROSEMARY Larsdotter började dansa jazzbalett i mitten av 60-ta-
let och utbildade sig till danspedagog på 70-talet. Sedan dess har 
hon undervisat barn och ungdomar i jazzdans och showdans. Hon 
har också uppträtt i många shower och revyer och bland annat 
turnerat med dansgruppen Rubicon, samt medverkat i TV.

I Backa kulturhus fick jag träffa henne eftersom hon jobbar där.

10
Här träffar vi Behrang, Musta a & Rosemary
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Hur känner du dig i Rosengård?
Hemma, skönt, billig 
falafel.

Hur länge har du hållit på med 
rap?

15 år.

Hur många fruar har du?
Efter Backa kanske 2 
nya, haha!

Ahmed Kadir 
Alexander Terzic
Gazmend Sokoli 

Klass 4-5 B och 4-5 C 
Brudbergsskolan
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DET VAR EN GÅNG en katt som levde 
i en kattstad. Han var bjuden till en 
fest. Men han hade inte någon hatt. Så 
han fick skynda sig till en hattaffär för 
festen började klockan tre. Hattaffären 
hade haft REA precis och katten hop-
pades att det fanns några hattar kvar. 
När katten kom in i affären frågade 
han:

 – Finns det några lila hattar kvar?
Han fick som svar att det inte fanns 

några lila hattar kvar. Men han letade 
ändå efter en lila hatt. Han tänkte 

för sig själv att om jag inte hittar en 
lila hatt kan jag inte gå på festen. Pre-
cis när han var på väg ut från affären 
upptäckte han att det låg en lila hatt 
längst upp på en hylla. Han försökte nå 
hatten men han var för kort. Då kom 
en längre katt och sade:

– Kan jag hjälpa dig?
– Ja tack.
Slutligen fick katten sin hatt och 

kunde gå på festen.
Adrian Acaro

Brandströmska skolan

DET VAR en gång en vis man som 
dog. Han var väldig vis och rik. 
Den som kom på svaret på hans 
osannolika gåta fick all hans 
dyrbarheter och kunde göra så 
att de döda fick liv. Men mannen 
hade nämligen dött så han låg där i 
kyrkogården och grubblade på sin 
gåta. Han ville ju inte att någon 
skulle komma på svaret på gåtan 
för han ville ha sina dyrbarheter 
för sig själv. Varenda person som 
hade fel svar fick ge sin själ till 
honom. Det var en flicka som var 
föräldralös och hade hört om man-
nens gåta för hon ville använda 
hans dyrbarheter så hon kunde 
väcka hennes mamma och pappa 
till liv. Men först måste hon träna 
sig så hon skulle vara redo. Men 
hon som tog hand om henne lät 
henne inte gå dit för att hon tyckte 
att det var alldeles för farligt men 
det tyckte inte flickan. Hon hade 
tre chanser på svar. Nu tyckte 
flickan att hon var väl tränad och 
trodde att hon visste svaret på 
gåtan. På natten smög hon ut ur 
fönstret och sade:

- Du, döde du döde, res dig 
upp!

 Så kom mannen ut ur sin grav 
och sade:

- Jaså så du tror du vet svaret.
- Ja men om jag har fel så får 

du ta min själ och ge den till mina 
föräldrar och väcka dem, ok!

- Okej, men först måste jag få 
höra ditt svar på gåtan: Vem är 
det som alla sörjer men som ändå 
försöker hjälpa dem?

- Gud!
- Nej, det är magi!
- Nu har du en chans till, sedan 

är du min. Kom igen tänk, tänk!
 - A, NU VET JAG.
- Säg det då!
- Den som man har förlorat sör-

jer man, men man ger ju inte upp 
hoppet utan försöker gå vidare.

- JA VAH NEJ NEJ DU 
KUNDE!

Så flickan väckte sina föräldrar. 
Hon fick en familj.

Atrina Tari
Årskurs 4 Backaskolan

En elefant 
rymde från 
cirkus
IGÅR KVÄLL klockan nio rymde en rosa 
elefant från Cirkus Maximum.

Igår kväll efter att Cirkus Maximum 
hade haft sin föreställning rymde en av deras 
rosa elefanter. Cirkusdirektören var ledsen för 
att elefanten vid namn Scarlett var borta.

Det fanns några spår efter elefanten som 
ledde mot Göteborg, men ingen elefant hade 
synts till.

En av dem som vaktade Scarlett hade sett henne 20 
minuter innan hon försvann.

– När jag gick förbi hennes box stod hon där och haspen var på.
Cirkusdirektören tror att elefanten själv har öppnat, för matvagnen 

stod utanför och hon var hungrig.
Nu är poliser ute och letar. Ett avtryck från Scarletts fot fanns ute i 

skogen. Det var geggigt runt spåret och en person tror att han har hört en 
elefant på långt avstånd.

– Det lät precis som en elefant och jag gick ut för att kolla men hittade 
inget förutom spåret, säger vittnet.

Elin Selling 
Årskurs 6, Fenestra 

Man mördad                   
i Kungsbacka
En man hittades igår kväll mördad i Kungsbacka. 
Han hade skickat ett meddelande innan händelsen 
till sin bror.

Onsdag 25/1 blev en man mördad. Mannen som 
blev mördad hette Nicklas Lindholm och var 26 år. 
Runt 21:30 tror polisen att Nicklas blev mördad. 
Brodern fick nämligen ett meddelande innan mor-
det inträffade där det stod ”Hjälp mig!”. Det var då 
polisen larmades.

– Mördaren var lång, han kanske var 1,80. Han 
hade en svart mössa på huvudet, så jag kunde inte 
se hårfärgen, förklarar ett vittne som tyckte sig se 
mannen.

Platsen där det hände är avspärrad. Ett annat 
vittne såg en bil stå märkligt parkerad i närheten av 
platsen där det inträffade. Rutan var sönderkrossad 
och utanför bilen låg det blod.

Brodern till Nicklas berättade att han skickat ett 
sms till Nicklas snabbt när han fick syn på medde-
landet. Men inget svar kom tillbaka.

En misstänkt man är Rasmus Ekblad som polisen 
försökt få tag på under en lång tid. Nu hittades 
Rasmus i närheten av platsen beväpnad. Imorgon 
står han inför rätten.

Mirella Brbovic
Fenestra årskurs 6

Ung man                            
mördad i centrum
En man i 20-årsåldern mördades i Nordstan sent 
igår kväll. Man vet inte vem mördaren är. Man vet 
inte heller varför mannen mördades.

Mannen som mördades var på väg till en fest. 
Han tog vägen om toaletterna inne i Nordstan. 
När han skulle tvätta händerna kom det en man i 
25-årsåldern och började hugga honom fem gånger i 
magen och mannen rusade iväg.

Polisen vet inte varför mannen mördades. Ett 
vittne berättade för polisen vad som hade hänt. Hon 
hade varit i affären bredvid. Hon säger att hon såg en 
mystisk man med svart hår som höll i en kniv.

Polisen vet ingenting.
Ivar Appelgren

Fenestra

Man mördad                  
i Göteborg
Man i 40-årsåldern mördad i centrala Göteborg. 
Mannen hittades dödad bakom Siba i Göteborg. 
Polisen har inga spår. Polisen vet inte varför mannen 
är dödad.

John Appelgren
Årskurs 6, Fenestra

Katten som fick sin hatt

13
Gåtan på kyrkogården

På skoj
DET VAR en arab och en kurd 
som tävlade om vem som hade 
bäst kikare. Kurden sade:
– Min är så bra att jag såg när 
du kysstes igår.
Araben svarade:
– Om den var så bra så hade du 
sett att det var din fru. Ha-ha-
ha-ha-ha!!

DET VAR en gång en utlänning 
och en svensk som cyklade 
i skogen. Svensken sade till 
utlänningen:
- Varför har du inte hjälm 
istället för en mössa?
Utlänningen sade:
- När jag kastade en hjälm från 
berget så gick den sönder men 
mössan gick aldrig sönder när 
jag kastade den.

Aram Abdullwahab
Årskurs 5, Brandströmska

Den heliga anden
DET VAR en gång en mörk härlig kväll. Då gick jag till parken. 

Jag var ensam, ingen var med mig. Då kom en fågel och sjöng 
en låt. Jag blev glad och kände mina hjärtslag. Varje sekund 

som gick blev jag gladare och gladare. Till slut skulle jag 
gå och dricka vatten i sjön. Då såg jag en flaska med ett 

brev. Jag öppnade flaskan och då flög en helig ande ut. 
Jag blev rädd och frågade vad han ville. Då sade han: 
tack för att du räddade mig, som belöning får du tre 
önskningar.

Meron Garza
4 - 5 A Brudbergsskolan

När jag...
…SJUNGER så tänker jag bara på texten och min röst. När jag spelar keyboard då tän-
ker jag på tonerna och melodin. När jag dansar tänker på rörelserna och stegen. När 
jag spelar ett spel tänker jag på att ha roligt och kämpa. När jag gör en uppgift tänker 
jag på själva saken och hur jag kan göra mitt bästa. När jag går i skolan gör jag mitt 
skolarbete . När jag sover då drömmer jag. Så jag kan inte tänka.

Cansu Vatansever
4 A Backaskolan 

Fantasi & Påhitt & Fantasi & Påhitt & Fantasi & Påhitt & Fantasi & Påhitt & Fantasi
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…SKA alla känna sig trygga. Det har hörts många skottloss-
ningar i Backa. Ingen ska behöva ha ett vapen eller bli skjuten. 
De med vapen ska fängslas. I Backa ska de bygga en ny trä-
ningsplats för den som finns nu går lätt sönder. Och inga ska 
behöva åka motorcykel på nätterna och störa de som sover. På 
Selma Lagerlöfs torg ska de bygga en simhall. 

Edin Babacic
4-5A, Brudbergsskolan

… TYCKER jag att man ska riva hela Selma Lagerlöfs Torg 
förutom biblioteket. Istället ska man bygga ett höghus med 
många affärer och en laserdom och ett sjukhus. Det ska även 
finnas en simhall i närheten av torget. Det ska också finnas 
många poliser runt om i Backa. Skälltorpsskolan ska ha en 
ny fotbollsplan med plastgräs. Det ska bli en större parke-
ringsplats och det ska byggas ett gymnasium och ett 
universitet. På den stora gräsmattan vid busshållplatsen 
ska man bygga en park. Alla skolor ska byggas om, bli 
större och rikare. Det ska finnas en polisstation och ett 
torn där man kan hoppa bungyjump. 

Samir Brkovic
4-5A, Brudbergsskolan

…SKA det finnas fler affärer. Och det ska finnas gokart, 
bassänger, berg-och dal-bana och små lekplatser till 
barn. Men de kan göra en laserdom. En större parke-
ring men i ett garage så folk inte behöver få bensinlukt 
på sig . Så att Backa kommer bli bra. Man ska inte 
slänga skräp på gatan.

Armando Nuredinov 
4-5A, Brudbergsskolan

…SKA det vara ett stort badpalats på torget. Det ska 
vara rea i alla affärer . Man kommer att bygga ett 
stort köpcentrum, i köpcentrumet ska det finnas 
MacDonald’s. Man ska ha en bio där biblioteket 
ligger. Det ska inte finnas någon kriminalitet. 
Skolorna ska bli rikare. Det ska finnas laserdome 
där Marias video är.

Robert Ukalovic
4-5A, Brudbergsskolan

…SKA Backa bli ett ställe som alla kommer att flytta 
till. De kommer att ta bort konfekthuset och lägga 
en pool. Och Skälltorpsskolan ska få en bowlings-
hall. Där Marias video är ska laserdome ligga. I 
Z-grillen ska det vara rea varje dag. Vi ska ta bort 
biblioteket och lägga berg och dalbanor. Jag tycker 
att Backa ska vara ett tryggt ställe. Ingen i Backa ska 
bära vapen. Här kommer jag bo om tio år. 

Meron  Garza
4-5A, Brudbergsskolan

I framtidens Backa…

Många fina ängar och plattgräs. 
Det finns få hus bland vattenda-
lens kullar. Det finns stora berg 
täckta av gräs. Det verkar så frid-
fullt bland vattendalens kullar.

Edin Babacic
Klass 4-5A Brudbergsskolan

Det finns mycket med is och snö på berget
Vattnet är kallt, det finns många fiskar
Från andra sidan kan man inte se snön
Det kanske är några minusgrader
Snön ryker av kyla
Det ser fint ut med isen i vattnet
Isen är på väg att smälta

Armando Nuredinov
Klass 4-5A Brudbergsskolan

Jag ser många berg och det finns snö på bergen och på marken
Det är någonting svart på bergen och en bilväg bredvid
Framför ett berg ser jag också ett hus och i berget ser jag en grotta
 Jag tror att det finns fladdermöss i grottan
Bakom ett av de stora bergen finns det stora havet och isbjörnar
Nästan allt känns blått
På havet är det mycket is och i havet finns det många olika fiskar som simmar runt
Vilken plats och vilken underbar syn för ögonen

Suad Frlj Klass 4-5A Brudbergsskolan

Jag ser en gräsmatta med gulvita blommor
Ett stort vitt hus finns framför gräsmattan
Statyn står också där
Runt huset går det låga buskar buskarna blåser 
och blommorna svävar
Solen skiner så himlen blir blåare
Kanske finns det ett likadant hus långt borta

Gluten Ari Klass 4-5A Brudbergsskolan

Bergen är väldigt branta
Det finns vatten som rinner ner till den stora älven
När människan står högst uppe på berget
ser den ett högland,
vackert och fint med mossa
Naturen är stort allt skiner,
människan är en del av naturen

Noray Sadek Klass 4-5A BrudbergsskolanI den mörka naturen på Island,
finns det många berg
En dag blev det utbrott
Lavan sprutade upp
och på många ställen kom det eld
Islandsbjörnarna blev rädda och dog
Så var det en person som hette Sturlason som bad till gud
att det inte skulle komma eld från alla ställen
Tre dagar efter blev det helt stilla
Då så sade Sturlason:
– tveka aldrig att be till GUD

Meron Garza Klass 4-5A Brudbergsskolan

Dropparna från grottorna förvandlas till is
när de långsamt rinner ner på marken
De är så frusna att de ser ut som små diamanter
men plötsligt blir det varmt
och då börjar vattendroppar smälta
och kan fortsätta sin färd mot den stora världen

Robert Ukalovic
Klass 4-5A Brudbergsskolan

I den tysta naturen rinner ett stort vattenfall
Vatten rinner ner i sjön och från den magiska sjön
stiger det upp en fin gul och blå regnbåge
Bakom vattenfallet ligger en stor skatt
som tillhör den berömde piraten Jack Sparrow
Det är skugga runt platsen och sol innanför skuggan
Det är ett gott tecken
att det växer mycket grönt på bergskanterna
Whaoov
Perfekt för Islands pysslingar att bo och leka där

Robert Ukalovic Klass 4-5A Brudbergsskolan Nu är sommaren här ding Dong
Då kommer fåglarna och kvittrar
 i mina öron jag hör deras djupa fina sång
Och då slår klockan ding Dong

Racha Abdsater
Klass 4-5A Brudbergsskolan

Sörjan som drar
Gräset, den drar
Solen är glad
Molnen är sur
vattnet är skur
Flickan är rar
Pojken är glad
och mor och far 
är stolta över sina barn

Atrina Tari
Årskurs 4 Backaskolan

 Jag såg en källa med mycket varmt vatten,
 mycket varmt vatten
Vattnet är så varmt så att man inte kan bo där
Långt där borta finns berg,
Långt borta
Kanske en stor gräsmatta också
Tänk om man var tvungen att stå där 
skulle man klara sig
På kvällen kommer det att se läskigt ut,
med rök som kommer ut från källan
och vatten börja bubbla
och det blir bara värre och värre

Rahma Al Mukhtar
Klas 4-5 Brudbergsskolan,

Vattendalens kullar

kter Dikter Dikter Dikter Dikter Dikter

Robert Ukalovic och Meron Garza får skrivtips av författaren och sago-
pedagogen Kristin Bjarnadottir.
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First time I saw you my heart was happy
I know you were a good friend 
And when I was in trouble 
I said to you 
I knew you would fix it
every time I am crying I go to you and then 
you hug me
when you hug me I am happy
Finally I can’t hold it
Then I say I love you

Meron Garza
Klass 4-5A Brudbergsskolan
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MARYAM Murad är 55 år och bor i Backa Röd. Hon har 
bott i Sverige i 25 år och kommer från Iran. Hon läm-
nade Iran på grund av krig. Maryam har två barn, de 
heter Ata och Ghazal. 

Hon har utbildning i måleri i Iran och som kock i 
Sverige. I Iran brukade hon teckna och måla. Hon bru-
kade använda oljefärg. Men när hon kom till Sverige bör-
jade hon jobba på restaurang. 

Maryam var busig som barn men hon var duktig 
och gillade måla. När hon var sju år började hon måla. 
Hennes favoritfärg är rött. Hon brukade inte gå till 
någon fritidsgård. Maryam tycker att hon har haft en bra 
barndom.

På fritiden brukar hon läsa böcker eller måla. Maryam 
älskar att måla och jobba med barn. Idag är hon vår lära-
re i måleri på Röda stugan.

Atrina Tari
Årskurs 4 Backaskolan

Ayse Isik
Årskurs 6 Skälltorpsskolan

Maryam
började måla
när hon var 7 år

Den här tavlan målade Maryam 1998.
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Ayse 
funderar 
över nästa 
fråga til 
Maryam.


