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Hur gammal är du?
Jag är 47 år gammal.

Vart kommer du ifrån?
Från Irak.

Hur länge har du bott i Sverige?
Jag har bott i Sverige i 21år.

Hur kändes det att komma till Sverige 
och lämna ditt hemland?

Det känns jättebra för det 
var krig i Irak och det kändes 
hemskt.

Varför flyttade du till Sverige?
För att det var krig där och jag 
kände mig inte trygg.

Hur kändes det att kriga?
Det kändes dåligt för att man 
såg människor dö.

Vad var det hemskaste du såg i kriget?
Att människorna dog och att 
man sköt på varandra och att 

många av mina vänner dog.

Hur kändes det att se människor dö?
Det var hemskt!

Var du rädd när du krigade?
Ja, för jag var rädd att dö.

Vad saknar du mest i ditt hemland?
Jag saknar min familj, vänner 
och allt som betyder mycket 
för mig.

Är ditt hemland viktigt för dig?
Ja, det är det.

Skulle du vilja att det inte var krig i ditt 
hemland, varför?

Ja, det skulle jag, för att jag vill 
att det ska vara frihet där.

Vill du flytta tillbaka till ditt hemland?
Om det inte blir krig mer så ja.

Vad är det sämsta i Irak?
Det finns dåliga regler där och 

det sker många bombattentat.

Hur kändes det att lämna släkten?
Det var svårt. 

När såg du din pappa sist?
För 2 år sedan. 

Hur kändes det att vara ungdom?
Det var roligt.

Vad är det viktigaste i ditt liv?
Mina barn och min fru.

Är någon död i din familj?
Ja, min mamma och kusiner.

Saknar du din mamma?
Ja, jättemycket.

Saknar du dina bröder/syskon, varför?
Ja, för att dom är mina bröder/
syskon.

Vad gillar du mest med din pappa?
Att han är snäll och han är 
världens bästa pappa.

Vilken religion har du?
Jag är muslim.

Fick du allt du önskade dig när du var 
liten?

Ja, det fick jag.

Vad minns du mest från din barndom?
Att jag inte lyssnade och att jag 
inte var snäll utan busig och jag 
bråkade.

Hur kändes det att vara barn?
Roligt. Man gjorde allt möjligt.

Hur lärde du dig svenska?
Jag gick i skolan.

Vad är det som är dåligt i Sverige?
Det är dåligt klimat på vint-
rarna.

Noray Sadek
Skälltorpskolan / Backa Röd

Varför
flyttade du 
till Sverige?

Noray är nyfiken 
på sin pappa

JAG HETER Bülent Yagci. Jag är 38 år och är 
muslim. Det bästa med min familj är  att 
den ger mig kärlek och stöd. Jag har en son 
och tre döttrar och jag är glad för det. Det 
godaste som finns är min frus mat och min 
mammas mat.

Jag är född i Sverige men kommer ur-
sprungligen från Turkiet. Jag är taxichauf-
för och har snart jobbat i 15 år. Jag jobbar 
16-17 dagar per månad och det är helt okej. 
Jag trivs här men jag gillar inte vädret. Jag 
saknar Turkiet och vill tillbaka dit. Jag har 

fyra storasystrar. Min lillebror är död. 
Jag saknar min barndomstid. Jag vill 

vara ute och leka kula, pantgömme m m. 
Jag lärde mig svenska språket ute bland 
barnen, dagis och skola. När jag var liten 
gillade jag inte så mycket skolan. Det är 
roligt att vara vuxen men jobbigt också, 
massor av räkningar. Jag tror inte jag är 
rädd för något. Jag är nöjd med vår lägen-
het men den är kall på vintern.

Songül Yagci
Backa Röd

Songüls pappa saknar 
sin barndomstid
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VINTERN är här med sina magiska färger. 
Himlen gungar i molnens mångfärgade 
och dimmiga vagga, granar dansar i 
sina magra vita och gröna fjädrar och 
fåglarna sjunger att det är dags att flyga 
hem och vi vandrar i Norra Hisingen, 
Backa, Tuve och Kärra för att berätta 
för barnen hur vi tillsammans kan bygga 
en värdefull och fantastisk värld för 
varandra genom att dela med oss av våra 
dikter och berättelser.

Förra månaden, när månen lyste på 
jorden och kvällen vilade sig i Tuves 
fritidsgårds vänliga händer, åkte jag till 
Tuve och träffade många barn. De kom 
på många roliga och spännande historier 
som ni kan läsa på hemsidan.

 I Backa har klasser från Skälltorp-
skolan och Brudbergsskolan träffat 
författarna Arkan Asad och Ulf Ärn-
ström. Vi hade Halloween-fest i Backa 

Röd med olika aktiviteter. Över 70 barn 
och föräldrar deltog i festen och träffade 
bland andra rapparna Robin Axelsson 
och Lucas Storsletten.

Många barn har varit mycket aktiva 
i skolor, på kulturhusets fritidsgård och 
i Backa Röd och har skrivit fina texter 
och målat fina teckningar. Vissa har 
gjort intervju med några föräldrar och 
pensionärer som bor i Backa Röd. Vi är 
väldigt glada över detta och tackar dem 
för ett bra samarbete.

Nu är vi på väg till slutet av år 2011 
och början av ett nytt år. Jag vill passa på 
och önska alla barn, föräldrar, lärare och 
de andra som har jobbat med oss under 
åren hälsa, glädje, gemenskap och en 
riktig, riktig God Jul och Gott Nytt År.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

Tillsammans kan vi
bygga en värdefull
och fantastisk värld
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Intervjuer med författare Intervjuer med författare Intervjuer med författare5 BAC ABAC A

Varför ville du bli författare?
Jag ville att det jag hade att 
säga skulle kunna nå fram till 
många människor.

Hur visste du vad du skulle skriva om?
 Det visste jag inte, men när 
jag läser det jag har skrivit så 
ser jag vad som är fel, då försö-
ker jag igen tills det blir bra.

Vad är dina intressen?
 Fotografi, musik och natur.

När började du skriva?
När jag var fyra år.

Hur många böcker har du skrivit?

Tre böcker.

Vilken bok gillar du bäst av de du har 
skrivit?

 Jag gillar den sämsta bäst, för 
att den är som ett ouppfostrat 
barn.

Om du inte hade blivit författare, vad 
skulle du vilja bli då?

Jag skulle bli psykolog.

Vad jobbar du med annars?
Jag berättar och tränar lärare 
att berätta.

Varifrån hämtar du dina idéer?
 Jag önskar att jag visste det.

Vilken författare får du inspiration av?
Snorre Sturlasson, han levde 
för 800 år sedan.

Varför är det viktigt att lyssna?
Om man inte kan lyssna 
kommer man att dö utan att 
någonsin har upplevt livet.

Vad har du jobbat tidigare med?
 Jag har pratat i radio, i P1.

Vad brukar du göra när du är ledig?
Jag brukar fika på Ångbåts-
caféet.

Har du berättat på många ställen?
Ja.

Var det roligt att berätta?
Ja, det var jätteroligt.

Villket ställe var det roligast att berätta 
på?

Det var i Malaysia.

Var i Malaysia var det du berättade?
På en skola och min styvdot-
ter Linnea var med i klassen.
Julia Rannanjärvi Strandell 

Nathalie Gattmer
Brudbergsskolan

Ulfbörjade skriva när han var 4 år

FÖRFATTAREN Arkan Asaad blev bort-
gift mot sin vilja när han var 19 år. Nu 
har han skrivit en bok om sina erfaren-
heter.

Vi var på en föreläsning som hölls av 
Arkan Asaad på Kultan. Han berättade 
om sitt liv och under perioden han var 
bortgift. Han skämtade mycket om det 
allvarliga som han hade varit med om 
i sitt liv. Han förmedlade sin historia 
bra och man fick en bild i huvudet som 
gjorde att man förstod hans historia 
bättre. Arkan berättade om när hans för-
äldrar skilde sig och att han inte träffade 
sin mamma på jättemånga år efter det. 
Han berättade också att han blev utfryst 
av släkten i Irak efter att han skilt sig.

Hur kändes det att skriva en bok om sig själv? 
Jag tyckte att det var häftigt! Fast  un-
der tiden jag skrev så såg jag inte mig 
själv som huvudpersonen i boken.

Vad får du din inspiration till att fortsätta skriva?
Jag vill beröra, berika och förändra.

Är allt i boken sant?
Den är baserad på min historia, men 
jag överdriver lite för att det ska bli 
mer spännande.

Har du släppt boken i Irak eller något annat 
land?

Jag har inte släppt boken i Irak men 
de har uppmärksammat den och 
är glada att jag har skrivit den, för 

de tycker också att det är ett stort 
problem.Vi håller också på att över-
sätta den till bl a tyska, norska och 
engelska.

På vilket sätt har boken hjälp dig?
Väldigt mycket!

Vilka reaktioner har du fått på boken?
Jag fick blandade reaktioner, men de 
flesta av dem var positiva.

Har du några framtidsplaner?
Jag skriver ett filmmanus till bok ett. 
Håller på att skriva bok två och ska 
skriva bok tre. Och ska fortsätta satsa 
på min Taekwondoklubb ATC.

Berätta lite om bok numer två och tre.
Andra boken ska handla om min pap-
pas uppväxt och tredje ska handla om 
när jag åker tillbaka till Irak.

Berätta lite om din barndom!
Jag hade en ganska normal uppväxt.
Fast på loven så brukade alltid mina 
kompisar säga att de skulle åka till sin 
mormor och morfars land eller hälsa 
på farmor och farfar och då frågade 
de alltid om inte jag skulle hälsa på 
mina mor- och farföräldrar. Jag bru-
kade alltid säga att de var döda för de 
hade aldrig brytt sig om mig.

Hanna Nilsson, Isabelle Norén, 
Emmma Palm och Kristin

Skälltorpsskolan

Namn: Arkan Asaad 
Ålder: 30 år
Bor i: Stockholm
Hemsida: www.arkan.se

PS! 
Hans första bok Stjärnlösa 
nätter finns som ljudbok.

STIG Hansén är författare och journa-
list. Han är född i Malmö år 1954, men 
bor i Göteborg sedan 1977. 

Han har skrivit många böcker. Två 
av hans senaste böcker heter, Janne Jo-
sefssons uppdrag, Lindelöws, 2005 och 
Inga äpplen på Manhattan, Lindelöws, 
2005

Hur många jobb har du jobbat på?
Volvo, tidning, växthus, kört lastbil, 
jobbat på bokhandel, tvätteri, ham-
nen, truckförare och som författare.

När började du ditt första jobb?
När jag var 18 år.

Hur länge har du jobbat i ditt hela liv?
39 år.

Varför jobbar du just i Made in Backa?
Homeira frågade mig.

Vilket år började du jobba med det?
I år.

Belula Tecle
 Betty Daniel, Goga Rustic

Backaskolan

Stig har haft många jobb

Arkan blev bortgift mot sin vilja
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Först berättade Ulf och  därefter fick Nathalie och Julia intervjua honom. 

Stig intervjuas av Goga, Betty och Belula.
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Isabelle Norén, Kristin, Emma Palm, Hanna Nilsson, Arkan Assad och Tame Wolday.
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DEN 4 JULI var vi i Värdens park för att leka pantgömme. Där träffade vi två trevliga damer. De satt på en bänk, drack kaffe, stickade och tittade 
på blommor. Då passade vi på att intervjua dem. De hette Sonja Sjödin och Berith Nordmark. Sonja är 81 år och Berith är 78 år gammal.

Bra gjort, Azima!  
 AZIMA KADIR är 43 år och har två söner. Hon 
jobbar bland annat i Backa Röd med en kvin-
noverksamhet. 

 Azima fick uppdraget genom en som-
markulturaktivitet som anordnades av bland 
andra kulturpedagogen Homeira Tari. Azima 
fick i uppdrag att fråga folk i området om vad 
som behövdes för kvinnor med invandrabak-
grund.  Kvinnorna hade inte en samlingslokal 
och då ordnade Azima det tillsammans med 
Tina Wallin. 

Nu har de cirka 30 deltagare som träffas 

en gång i veckan i lokalen och tillsammans 
planerar och genomför olika aktiviteter.  De 
brukar t ex jogga, ordna skönhetsmassage, ha 
fester vid högtider, laga mat och diskutera. De 
flesta medlemmarna har invandrarbakgrund. 
Verksamheten har hållits på ett år och Azima 
hoppas att de ska kunna fortsätta det.  

Vi gillar den här verksamheten för att våra 
mammor och systrar kan känna sig säkra och 
göra något positivt i området. Så vi tackar 
Azima och berömmer henne för detta. 

” Jag heter Gadira är 65 år och bor i Backa Röd. Jag kommer från Irak och pratar kurdiska. Jag 
är mest hemma. Ibland promenerar jag i området och tänker. Jag känner mig ofta ensam här. Jag har bott i 
Sverige i 16 år. Jag gillar både Sverige och Irak. Om jag kunde åka tillbaka till Irak, det första jag skulle göra 
var att åka till kyrkogården och hälsa på min far och bror. De var Pishmarge (frihetskämpar) och dödades i 
kriget. 

När jag var barn bodde jag i en by som hette Khoshgaja. Som barn brukade jag arbeta mycket. Jag tog 
hand om våra djur och arbetade med jordbruk. Men jag brukade också leka pärla med mina vänner. Det var 
roligt.”
 ” Jag heter Halime och är 57 år. Jag kommer från Irak och pratar kurdiska. Jag kom till Sverige 
för min mans skull. Han kom till Sverige ett år innan mig. Jag saknade honom mycket. Jag tycker om Sverige 
för att min man är här. När jag skulle födas dog min mamma. Efter ett tag gifte min pappa om sig och läm-
nade mig till min morfar. Min morfar var mycket snäll och jag kände mig trygg med honom men jag saknade 
en mor som jag aldrig fick träffa. 

Som barn brukade jag och mina vänner leka en lek som hette Pärla. Det var så här att man grävde ett hål i 
marken. Vi rullade pärlan mot hålet. Den som lyckades rulla pärlan i hålet vann leken. ”
” Jag heter Rabab Hamid och är 37 år. Jag bor i Backa. Jag kommer från Sudan. Här 
träffar vi våra kompisar och har mycket rolligt. Jag flyttade hit för att jobba. Jag vill bo här men på sommaren 
ska jag åka till mitt land. 

Som barn, när jag och många tjejkompisar gick till skolan hade vi inte så många möjligheter. Nu finns det 
bättre möjligheter. Innan fanns inte buss, dator och ingen gympa men nu finns det.”

…det 
tycker
både 
Made in 
Backa
och vi    3

Ekram Habib Ahmed, Songül Yagci, Ahmed Nejmedin, Ayse Isik och Mahbobe
Backa Röd

Vad tycker ni om parken?
 Den är jättefin, det finns mycket 
fåglar här. Jag tycker mycket om 
parken. På nätterna mellan elva 
och tolv brukar jag se en fälthare 
här i parken från mitt fönster, 
säger Sonja.

Är ni ofta i parken?
 Ja, vid gott väder året om, säger 
Berith.
 Ja, ungefär en gång i veckan, 
säger Sonja.

Hur länge brukar ni sitta i parken?
 En timme, säger de båda.

Vad gör ni annars här i Backa?
 Vi väver, handarbetar och går till caféet 
en gång i veckan. Under lördag och sön-
dag kommer mina tre barnbarn. De är 
22, 14 och 13 år gamla, säger Sonja.
 Jag är engagerad i hyresgästföreningen, 
säger Berith.

Vad jobbade du med innan du gick i pension?
 Jag jobbade på Folkets hus vid Järntorget 
säger Sonja.
 Jag var chefssekretare på Lillhagens sjuk-
hus, personalkontor, säger Berith.

Hur känns det att vara äldre?

Hur känns det att vara äldre?
 Bra tycker jag, man har inte så mycket 
att tänka på, säger Sonja.
 Bara bra, man kan ta dagen som den 
kommer, säger Berith.

Efter intervjun pratade vi ett tag till 
med damerna och därefter var det dags 
att gå hem. 

Noray Sadek
Ekram Habib Ahmed

Backa Röd

FOTO: DANIEL NAZEM
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Mikael
– elevassistent
Hur gammal är du?

– 20 år.

När fyller du år?
 – Jag fyller år 14 januari.

Vad har du för utbildning?
 – Samhälle på gymnasiet.

Vad gör du på din fritid? 
 – Jag brukar träna och vara med min flickvän.

Vad gör du med dina kompisar?
– Jag är mest ute och går på bio eller reser med mina kompisar.

Hur många gånger har du varit utomlands? 
– Jag har varit utomlands ungefär 15-16 gånger.

Vilka sporter har du gått i?
– Jag har gått i fotboll, innebandy och ishockey.

Kevin Bober, Marcelo Cusicanqui
4 A Backaskolan

Hur många barn har du?
– Ett barn

Hur länge har du bott i Backa?
– Jag flyttade hit cirka 20 år 
sedan.

Vad har du för yrke?
 – Jag har varit lärare sedan 
1979.

Vad är skillnaden med jobbet nu jämför 
med 20 år sedan?

– Det är väldigt stor skillnad. 
Det är tuffare idag än förut.

Trivs du bra med ditt jobb?
 – Ja, det är bra.

Hur många klasser har du haft?
 – Jag har haft 10 klasser.

Om du inte var lärare vilket jobb skulle 
du vilja ha?

 – Jobba på ett hotell som 
informatör. 

Ann-
Christin
– vår lärare

Vad gör du på din fritid?
 – Jag är mycket med fa-
miljen, jag  läser och ibland 
kollar jag på konserter.

Hur många gånger har du varit utomland?
 – Typ 20.

Varför vill du ha det jobbet här?
 – Jag gillar att jobba med barn.

Vad tycker om Made in Backa?
 – Jag tycker om den.

Atrina Tari, Sam Sadeghi, 
Petter Enlund

4 A Backaskolan

4 A har intervjuat....

4 A har intervjuat....

Ann-Christin Myrback trivs med att vara lärare. Vår klass är den tionde som hon har.

Mikael Gadd gillar att träna och att vara med sin flickvän.

Musen bor i Malmö 
MUSEN bor i Malmö i en lägenhet under 
jorden som är stor. Han är rik och får 1000 
000 000 000 000 000 kr om åren. Hans 
bästa vän är ”K” han är tjock och väger 
44331 gram. Musen och ”K” spelar tv-spel 
då pruttade ”K”. En hel timme höll han på. 
Det luktade som 888 stinkbomber. Då blev 
musen arg och sade: 
– Gå ut ur mitt hus. Nu!
Då blev ”K” ledsen och sade: 
– Hej då!”
Så gick han hem. När ”K” hade gått blev mu-
sen ledsen. Jag var lite överdriven, tänkte han.
Men efter fem timmar kom ”K” tillbaka. Han 
sa:
– Förlåt för att jag pruttade för mycket.
– Det gör inget, sa musen för du är min bästa 
vän.
Sedan var de glada och hade fest i elva år och 
levde lyckliga i alla sina år.

 Hugo Lidman
Backaskolan

 

Havsörn
& Kungsörn
HAVSÖRNEN är världen största örn. Den kan 
vara 80-90 cm lång. Vingarna är 200-240 cm 
långa. Den lever i bergsområden och häckar 
sällsynt i kustområden och fjälltrakter. Havs-
örnen har en jättekraftig näbb som är 5 cm 
lång. Klorna är 3 cm långa.
KUNGSÖRNEN är en rovfågel som är 80-86 
cm och vingarna är 190-227 cm långa. Den 
har en kraftig näbb som är 5 cm lång och klor 
som är 3 cm långa. Kungsörnen lever på berg 
och häckar sällsynt i fjäll- eller bergstrakter.

Daniel Marivani, 10 år
Backa kulturhus Fritidsgård

Min papegoja
ÅR 2003 när min pappa skulle gå och handla så såg han en frisör som gillade papegojor och hade 
en papegoja. Frisören ville sälja sin papegoja till min pappa och han köpte den för 9 000 kr. Fri-
sören sade att papegojan hette Mimmi och vad det var för sort. Den var en kakadua. Vi hämtade 
hem Mimmi och hon var mycket snäll mot pappa och mig. Mimmi lade flera gånger ägg i min 
pappa hand. Men en gång ville mamma klappa Mimmi och då bet Mimmi mamma. Hon blev 
rädd och de blev ovänner.  Efter ett år sålde vi Mimmi till en uppfödare.
Jag har haft flera små papegojor. 2008 köpte vi en gråjko som heter Koko. Jag lärde den att säga 
goddag. Koko är vingklippt så pappa trodde att han inte kunde flyga och tog ut den på sin axel. 
Men Koko öppnade sina vingar och flög med hjälp av vinden. Han flög tre våningar uppåt. När 
pappa klättrade upp på taket och försökte fånga Koko kom en skata och ville attackera den. Då sa 
Koko ett fult ord till skatan och skatan blev rädd. När min pappa var nära Koko så flög den upp 
på ett träd och efter en timme kom en kille och klättrade i träden och hämtade ner Koko.

Daniel Marivani, 10 år
Backa kulturhus Fritidsgård

Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet Fantasi och verklighet

Bok: Världens elakaste fröken
Författare: Petter Lidbeck

DET VAR EN GÅNG en fröken som hette Karin 
Karlsson. Hon var mellanstadielärare. Hon 
älskade att jobba med barn. När hon var 30 år 
började hon jobba med barn. Hon trodde att det 
var lätt att jobba med barnen. Men det visade sig 
att det inte var så.

”Harald och Elsa är de blyga barnen utan vänner i klassen och 
när de finner varandra och blir vänner så hugger Karin Karlsson till 
direkt. Hon säger högt inför klassen att det har bildats ett nytt litet 
kärlekspar och låtsas att vara alldeles förtjust. Naturligtvis är detta 
det mest pinsamma Harald kan tänka sig och vänskapen avslutas 
snabbt.”

Hon var en elak lärare. En dag när det var 
sommarlov och hon satt i sitt klassrum hände 
något tråkigt. Hon skulle gå till sina arbetskam-
rater och när hon råkade öppna dörren då en 
elev som sprang runt i korridoren fick en smäll 
i ansiktet. Eleven började blöda i näsan. Karin 
njöt att se eleven blöda men ingen märkte det.

Boken är intressant och man vill veta vad som 
ska hända med läraren. 

Petter Lidbeck, född 1964 i Helsingborg, debuterade 1997 med 
romanen Linnea från Yujiang (Bonniers). Sedan dess har han skrivit 
ett tjugotal barn- och ungdomsböcker, bland dem deckarserien ”Tre 
tjejer” som består av tio fristående delar.

Monir Bcharri 
Ömer Faruk Ucler

Backa kulturhus fritidsgård
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Justin Bieber
JUSTIN BIEBER sjunger jämt och spelar 
basket. Han har en vit, en blå kofta och 
svarta byxor.

Justin Bieber var fattig men en dag kom 
han på att han kunde sjunga. Riktigt bra 
sjöng han. 

Han spelade in en video och la ut den 
på Youtube. En massa folk såg den och tyckte om den. 

Då ringde någon upp honom och ville filma honom när han 
sjöng. Sedan kom det på TV och bio och han blev känd. Han 
tycker om det. Han tjänar mycket pengar också. Han sjunger ofta. 
Men när han är ledig spelar han basket med sina vänner.

Han träffade en tjej när han var med sina vänner. De blev kära, 
sedan så hittade han på en låt om henne. Om den låten blir en hit 
vet ingen än. För den har precis kommit ut. 

Mlat Sulaiman
Backaskolan

En dag blev vi ovänner
HEJ, jag heter Emma och har brunt hår och bruna ögon. Jag kom-
mer från Kroatien fast jag bor i Sverige. Jag och min bästa vän 
Bella brukar baka, pyssla och måla. Bella har blont hår och bruna 
ögon. 

En dag blev vi ovänner för Bellas kusin hade lärt henne att 
härmas så Bella höll på att härma mig hela tiden även om jag sade 
sluta, men hon slutade aldrig. Sedan, när jag gick till skolan så 
härmade och kaxade Rosita mot mig bara för Bella sade vad som 
hade hänt. Sedan kom killen jag och Rosita var kär i som hette 
Jastin. Jastin frågade mig om en dejt men Rosita hoppade på mig. 
Jastin sade:

– Tjejer, tjejer sluta! 
Sedan gick han därifrån och Bella kom och bad om förlåtelse. 

Jag förlät henne. Sedan frågade jag om Rosita ville bli kompis med 
oss. Rosita sade ja och vi tre blev bästa vänner. 

Tiffanie Falk
Backaskolan

Every time i see you,
i wonder if you can see me
I have a chans for you!
You can hear me, when I crying every time!
I am thinking on you!
And every time you are next too me
So you are my dream
My heart beat for you
I love you so much
So you must be my love forever

Ayse Isik
6F Skälltorpsskolan

Jag drömmer om att få en hundvalp
Jag vill att den ska vara en pitbull
Jag vill att den ska vara svart
Jag vill att min hund ska heta Nike

Hamodi  Badljvi 
Backaskolan

En dag ska jag leta efter en sak
En dag ska jag hoppa
En dag ska jag flyga

Albert Enlund

Alla dör
DÖR det gör alla någon gång. Vissa kan bli hundra år ...och andra 
dör innan dess. När jag dör tänker jag bli en ny människa.

Man kan dö på olika sätt, antingen kan man bli mördad, sjuk 
eller så kan man dö för man är gammal. Döden samarbetar med 
Djävulen.  Akta er så de inte tar er!

Tilde Pramberg
4 A Backaskolan

Döden
SKELETT och ben är det enda som blir kvar i graven, när man dör. 
Det är hemskt att dö. Jag kommer att döda dem som tror på gud 
sade döden och mördade alla människor och skrattade hotfullt. 
Lucifer var nöjd med döden. Lucifer var hans lite finare namn 
än djävulen. En människa var kvar på jorden och bad till gud att 
du snälla gud ge jorden och människorna kraft igen och besegra 
Lucifer. Gud tittade ner på den lilla människan och svarade:

– Visst jag ska göra det jag kan. Döden var rasande och rap-
porterade till Lucifer.

 Lucifer var svag och mådde dåligt. Han sade:
– Döda mig till döden. Döden gjorde som han sade och 

Lucifer blev död. Människorna började leva på jorden igen och 
det blev fred.

Tilde Pramberg
4 A Backaskolan

Tilde

En dag ska jag bli värdens bästa trummis 
En dag ska jag flyga 
En dag ska jag åka jorden runt
En dag ska jag köpa en Iphone 
En dag ska jag sluta i skolan 
En dag ska jag köpa en Xbox 360
En dag ska jag köpa en ipad
En dag ska jag bli 20 år
En dag ska jag köpa ett stort hus 
En dag ska jag köpa en stor bioskärm

Albin Johansson
Brandströmska skolan

En dag ska jag åka till månen
En dag ska jag bli myndig
En dag ska jag gifta mig
En dag ska jag dö
En dag ska jag bli en ny människa
En dag ska jag göra det som jag inte hann göra i mitt förra liv

En tjej
Årskurs 4, Backaskolan

Dikter & Tankar Dikter & Tankar Dikter &  Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verkli
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En kärlekshistoria
JAG HETER Annelie. Jag sitter i bilen och är på 
väg till en affär. På vägen in i affären snubblar 
jag och råkar välta en muggställning på en man 
i kostym med en röd slips. Jag ber om ursäkt.

Han säger att det inte gör något. Efter en 
stund bjuder han mig på middag. Jag tackar ja 
och det blir en dejt. 

Senare blev det fler och fler dejter. Efter ett 
halvår friade han. Så klart sa jag ja! 

Till slut gifte vi oss och fick två söner och 
en dotter. 

Vi levde lyckliga i alla våra dagar.
Emmelie Hagelin
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Aram

En blick I dina ögon kan krossa mitt hjärta
Det är bara ditt leende som kan göra mig glad
När du är ledsen blir jag ledsen
Ingen kan skilja oss ifrån varandra, inte ens döden

Aram Abdullwahab
Brandströmska skolan

FO
TO

: H
O

M
EI

R
A

 T
A

R
I

En dag ska jag flyga till Stockholm
En dag ska jag flyga till rymden
En dag ska jag åka bakåt i tiden
En dag ska jag åka fram i tiden
En dag ska jag åka runt jorden

Hugo Lidman
Backaskolan

Hugo
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Jag drömde om att jag reste till Spanien
Jag drömde om att jag var på stranden
Jag drömde att alla dog förutom jag

Claudio Morales Cerda
Brandströmska skolan
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Jag vill bli en rik fotbollspelare
Jag vill vara som Zlatan
Jag vill bli en bilmekaniker
Jag vill bli en stark människa

Daniel Kateba
Backaskolan
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Spöket på Brudberget
FÖR LÄNGE SEDAN på 70-talet fanns det en medeltida gravplats i Hi-
sings Backa. Den revs. Sedan byggdes en skola där. Men ingen visste 
att det hade varit en gravplats så varken personal eller elever visste att 
det fanns lik och skelett under deras fötter. 
Men en elev, som hette Denis och var historia- och geografiintresse-
rad visste, för han hade sett gamla kartor över området. Han glömde 
snabbt av det och fortsatte med sitt liv. 
En dag när han gick i fyran så funderade han över den stängda och 
blockerade luckan i skolans korridor. På rasten smög han in i sko-
lan med sin fickkniv och började skära på luckans kanter tills den 
öppnade sig. Han såg en stege som han klättrade nedför och stängde 
luckan. Det var vått och fuktigt men ändå spännande! Han hade inget 
ljus förutom sin mobil.  
– AAABBOOOOO!!!!!! Hördes det i hela rummet. Denis blev rädd 

men också lite förvånad för han brukade rita figurer i skolan som 
hette Abo. 
Denis gick djupare ner. Då Plötsligt såg han en grönblå hand närma 
sig!!! Han blev förskräckt när spöket visade sig! Spöket sa: 
– Frukta ej, då jag kommer i harmoni. Denis blev förvånad och sade:

 – Vem är du och vad vill du?! 
Spöket berättade att han blivit mördad, Denis sade:
 – Varför kommer du till mig då? Spöket berättade att han blev 

slagen med en sten tills han dog år 1023. 
 – Du måste hämnas min död sade spöket.
– I HELVETE HELLER! skrek Denis och sprang upp han tog upp 

städerskans dammsugare och smög upp bredvid spöket med Dammsu-
garen. Han sprang iväg till sitt klassrum och fortsatte med engelskan

Denna historia är delvis sann!!
Denis Vukotic 13

Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet Fantasi och verklig het

Selma och det
ensamma spöket 
SELMA LUTADE sig mot bilfönstret, 
äntligen skulle de ut till mormor och 
morfar på landet. Efter en lång resa var 
de framme. Selma kastade sig i morfars 
armar, 

– Hej Selma!
– Hej Morfar! Det var längesedan.
Mormor Gertrud klappade Selma på 

huvudet. 
– Har det varit en jobbig resa lilla Selma?
– Ja, det kan du slå dig i backen på!
Runt middagsbordet frågade morfar Selma 

om hon ville följa med ut till skogen och plocka 
svamp nästa dag. Selma kikade upp från soffan och 
nickade ivrigt.

De gav sig ut väldigt tidigt nästa eftermiddag.  Morfar 
sade att det finns mest svamp vid klockan 5, men Selma visste 
att morfar hittade på de mest konstigaste ursäkterna för att kunna 
sova mycket. Men nu var de iallafall på väg ut till svampstället. Plöts-
ligt märkte Selma att ena skosnöret gick upp. Hon böjde sig ner för att 
knyta det och när hon reste på sig igen var morfar försvunnen.

Hon ropade på honom men fick bara tystnad till svar. Plötsligt 
kändes skogen så kuslig och mörk, och plötsligt kände hon en kall och 
benig hand på sin axel. Selma stelnade till av skräck, hon sa lite tyst: 

– Morfar! Är det du?
Inget svar. Hon tog mod till sig och vände sig om. Handen var 

borta och ingen syntes till.

Selma började gå. Nu kändes 
skogen hemskare än förut . När 
Selma hade gått ett tag blev hon 
trött, då såg hon en stor gran. 
Hon tänkte – om jag lägger mig 
intill granen och vilar en stund, 
så blir jag nog piggare och kan 
leta efter morfar. Så hon lade sig 
ner. Selma kände doften av kåda 
och somnade. Plötsligt satte sig 

Selma klarvaken upp, hon kände 
inte längre lukten av kåda. Selma 

kollade sig omkring. Hon såg inte 
den stora skogen. Hon låg inte under 

granen längre! Hon låg i ett gammalt 
hus. Det var väldigt litet med bara ett 

rum. Plötsligt så hörde hon fotsteg. Hon 
blev jätterädd och in i rummet kom en man 

…eller vålnad. Selma blundade. Men inget 
hände, så hon öppnade förvånat ögonen och utan 

att tänka sig för frågade hon: 
– Vad vill du mig?

Mannen tittade med sitt bleka ansikte på Selma. Hon såg att en tår 
rann ner för hans kind. Selma kände sig inte lika rädd längre. Mannen 
svarade med hes röst. 

– Jag känner mig så ensam och ville ha lite sällskap, förlåt mig.
Jag går till skogen för att plocka de saftiga unika blåbären  Jag fyller 

korgen med de unika saftiga bären. När sommaren är här då skiner 
solen, då är de skönt.

Nora Sadek

Skolans 
spöke
EN DAG för länge, länge 
sedan gick jag till skolan 
med min kompis. När 
vi öppnade dörren till 
vårt klassrum släcktes 
alla lampor. Vi trodde 
att våra klasskompisar 
skojade med oss för att vi 
skulle bli rädda. Men vi 
hade fel, plötsligt så såg 
vi ett blått ljus. Vi blev så 
rädda så vi sprang till yt-
terdörren, men då såg vi 
ett blått ljus till. Vi blev 
så rädda att vi inte visste 
vad vi skulle göra och vi 
såg att det var spöken så 
vi sprang ut. 
Vi ville veta var spöket 
bodde och vad det gjorde 
i vår skola. Så vi bestäm-
de oss för att vi skulle 
komma nästa kväll till 
skolan och ta reda på vad 
spöket gjorde där.

Nästa dag gick vi till 
skolan. Vi hörde ljud så 
vi följde ljudet. Det lät 
som om ett spöke grät. Vi 
öppnade dörren till sko-
lan och då såg vi spöket. 
Vi blev rädda. Men vi frå-
gade ändå varför spöket 
var ledsen. Spöket sa:

 – Ingen vill vara min 
vän och jag är så ensam. 

Då sade jag att han 
kunde vara vår vän. Spö-
ket blev jätteglad och sa:

 – Tack så mycket!
Diana Elimam

BAC A BAC A

 HALLOWEEN-festen i Wadköpingsstugan, som även 
kallas för Röda stugan av Backaborna, blev minst 
sagt lyckad. Det var Made in Backa som ordnade 
festen i samarbete med Poseidon. Över 70 barn och 
föräldrar deltog.

Först började vi med att läsa dikter och dela ut 
äpplen, godis, chips, läsk och tårta. Efter det rappade 
Robin & Lucas. De var tuffa och coola. Sedan körde 
vi dansstop och limbo. Dastan Ahmed var utklädd 

och dansade jättefint. Barnen var jätteduktiga och 
ingen åkte ut. När vi körde limbo och hade det jätte-
kul då vann två barn. Som pris fick de en bok som he-
ter ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. 
Sedan tackade Homeira Tari för Halloween-festen.

Ayse Isik 
Isman Abdi

Backa Röd

Halloween-fest i Röda Stugan
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Robin och Lucas rappade.

Många skrämmande figurer – precis som det ska vara på en riktig Halloween-fest.
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Fantasi & Verklighet  Fantasi & Verklighet

NÄR JESSICA vaknade kände hon att 
hon inte ville gå till skolan för Isa skulle 
resa till Turkiet. Isa var hennes bäste 
vän. De brukade alltid vara tillsam-
mans. Hon tänkte att vem ska jag vara 
med när Isa är borta?

Helt plötsligt hörde hon mobilen 
ringa. Hon skyndade sig för att titta 
vem det var. När hon kom fram till 
mobilen såg hon att det var Isa. Hon 
svarade direkt. Isa sade:

– Hej Jessica!
Hon sa också hej. Båda sade samti-

digt:
 – Hur mår du?
De började skratta både två. 
Isa sade att hon önskade att Jessica 

kunde följa med till Turkiet. Jessica sade 
att hon kunde fråga ifall hon fick följ 
med. När Jessica frågade sin mamma då 

svarade hon nej. Jessica sade:
– Snälla…varför?
Hennes mamma sade att resan var 

för dyr.
– Isa sade att hennes mamma kunde 

betala för mig.
Då sade Jessicas mamma att hon 

fick men då måste hon prata med Isas 
mamma. Isas mamma sade att det var 
okej.

Sedan åkte de till Turkiet med flyg-
plan. Jessica sade hej då till sin mamma. 
De kramade om varandra en lång stund. 
Sedan ropade Isa att de måste gå. När 
de steg på planet kände sig Jessica glad. 
Hon tyckte att det skulle bli så roligt att 
få åka med Isa till Turkiet.

Felicia Rhodén 
Brandströmska skolan

SOFIA STRÖM är fritidsledare och 
lärare. Hon har läst ryska, kon-
fliktlösning och har varit lärare i 
tio år i Brandströmska skolan på 
Hisingen.  

Hur länge har Brandströmska skolan 
funnits i Backa?

Sedan 2005.

Vad är det som är bra med denna skola?
Att vi jobbar mycket med 
kreativitet, att vi jobbar 

tillsammans, att vi har små 
grupper som gör att vi kan lära 
oss mycket och vår musikskola 
är också bra.

På vilket sätt kan kreativitet hjälpa 
barnen?

De får självförtroende, det 
skapar drömmar, det hjälper 
oss alla att samarbeta och man 
känner sig tryggare också. 
Vi har även stagekids som är 
elevens val där alla i skolan är 

med i någon grupp där man 
kan lära sig mer om till exempel 
drama, musik eller scenografi. 
Och då har vi en show i slutet 
av varje termin där vi visar upp 
vad vi lärt oss.

Vad har du för hobby?
Musik och ryska. Jag gillar 
också att pyssla.

Sanja Marinkovic
Brandströmska skolan

Från vänster: Can Cayirlioglu, Sanja Marinkovic, Albin Johansson, Claudio Morales Cerda, Sofia Ström och Felicia Rhodén.

Brandströmska skolan i 
Backa är en kristen friskola 
där varje skoldag inleds 
med en morgonandakt. 
Eleverna har en lektion i 
kristendom per vecka men 
de får också lära sig om 
andra religioner.
Skolan har 75 elever och 15 
anställda.

Fakta
Brandströmska gillar kreativitet och kristendom

Resan till Turkiet
Jag är en spårvagn
VARJE DAG kommer det människor och sit-ter i mig. Jag kör de till olika håll platser till exempel Lilla Bommen. I bland är jag full av människor. De har det trångt inne i mig. Det bubblar i mig. Alla knuffas jag får lite ont och börjar darra så det är därför spårvagnar gappar.

Adriano AcaroBrandströmska skolanJag är en lampa
JAG är en lampa. Ni undrar säkert varför jag är jord av glas. För att då när människorna tänder mig då glänser jag. När jag blir dammig så putsar de mig. Det är därför de aldrig doppar mig i vatten .

Adriano AcaroBrandströmska skolan
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Jakten på Hitler
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DET VAR en gång en man som hete Nikolai som skulle kliva på ett 
flygplan och vara med i USA-armén. Året var 1941. När han landade i 
Washington DC så gick han med i armén. Sedan gick han ombord på 
en helikopter med sina vänner och så åkte de till Berlin för att kriga 
mot nazisterna.

I helikoptern tänkte han på när han var liten. Då ville han så gärna 
bli soldat och åt därför mycket grönsaker och tränade varje dag. En 
dag när han var 16 år  gick han till armén och frågade om han fick vara 
med, men de bara skrattade åt honom och sade att han inte fick vara 
med. Då blev han ledsen och gick hem. Fast till slut fick han vara med.

Nu skulle han döda och spränga Hitler. Han hoppade ur helikop-
tern med sina kompisar.

De landade utanför Hitlers hus och så gick de in. Hitler stod längst 
upp. Nikolai dödade en nazist utanför huset och tog på sig hans kläder 
så att ingen skulle märka honom.

Han smög in och satt sig längst bak och han hade ett maskingevär. 
Han tog fram det och sköt alla som var där inne förutom Hitler. Sedan 
tog han Hitler och gick ut med honom och band fast honom. De miss-
handlade honom lite, sedan så åkte med helikoptern och sparkade ut 
honom. När han flög i luften sköt de honom med maskingevär.

Sedan åkte de hem.
Claudio  Morales Cerda

Brandströmska skolan

FO
TO

: H
O

M
EI

R
A

 T
A

R
I

Fotboll
FOTBOLLEN började redan i England år 
217. Man spelade då mot olika byar och 
den kallade man för byars kamper. Det 
var kineserna som började med fotbol-
len, bollen var gjord av djurskinn och 
senare började japanerna och grekerna 
spela annorlunda fotboll. Fram till 
dess har fotboll ändrats till nutiden, 
som vi spelar fotbollen. Vi har fått 
många mästare, som Diego Armando 
Maradona och Pelé som började redan 
1960. Men nu år 2000 har vi många 
osannolika spelare som Messi, Chris-
tiano Ronaldo, dos Santos Aviero och 
Cesc Fabregas.

Fabian Syed
Marcello Sokoli

Backa kulturhus

Marcello

Superagent S
EN DAG skulle Steve till jobbet. Han var sen och hade 
bråttom. Han tog på sig sina gamla rullskridskor och satte 
raketer på dem. Och sedan 9 meters eldklot och han sa att 
jag tar bilen, tror jag. Men det var ingen bensin kvar. Så 
han tog sitt jetpack. 

Sedan var han 20 meter ifrån marken och hans jetpack 
hade ingen bensin kvar så Steve hoppade ur jetpacken. 
Han hade ingen fallskärm eller nåt.

Han landade på en flygplansvinge och öppnade dörren 
till flygplanet och tog bort piloten. Han körde flygplanet 
och var nu 5 timmar försenad. 

Sen kom några krigsplan efter honom och han hop-
pade ut igen utan fallskärm och landade på krigsplanet 
som försökte döda honom. Han öppnade dörren och 
dödade personen som försökte döda honom. 

Tack vare det här blev han superagent. Han hette 
Agent S. S står för Steve. Sen när telefonen ringer och 
Steve svarar är det någon som säger: 

– Agent S är du redo för ett nytt uppdrag? 
Och Steve svarar:
– Neeeeeej, inte nu igen!

Johan Collyns
Backaskolan

När Oscar blev snabb
DET HÄR handlar om Oscar. Han är 10 år. Han är 30 cm lång. Oscar har 
blåa ögon och är brunfläckig. Han är tuff. Om man frågar Oscar om tre 
bra saker får man dessa svar:

–  Jag gillar att klättra, vara ute och att simma.
Om man frågar Oscar om tre dåliga saker får man dessa svar:
–  Jag gillar inte att ramla, jagas av andra eller att skrika.
Oscar har en dröm. Han vill kunna springa snabbt för att hinna 

undan från Buck och Harchi. Dom slår Oscar. 
Hans vän är en skunk. Skunken gillar att stinka. Oscar gillar skunken 

2, stinkande doft men skunken hatar när någon gillar hans stinkande 
doft. För hans stinkade doft gör att hans fiender håller sig borta. Men 
Oscar var förstås ingen fiende. Oscar vill träna och bli snabbare för att 
kunna springa ifrån Popybuck och Harchi. Oskar går till sin gamla vän. 
Han heter Andy. Oscar frågar om Andy kan träna honom så att han lär 
sig springa fortare. Andy svarar att det kan han göra. Andy berättar att 
man måste träna. De tränar hela dagen. Nästa dag så kan Oscar redan 
känna att han är snabbare. Oscar kan springa ifrån sina fiender. Nu är 
Oscar glad.

Adriano Acaro
Brandströmska skolan
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Nissen
som
räddade
julen
DET VAR JUL, en speciell jul där 
alla barn hade fått en present av 
jultomten.

Jultomten var mycket trött när 
han kom hem från sin långa resa 
runt jorden. När han såg sin sköna 
soffa så satte han sig på den mjuka 
soffan då kom en nisse och sade 
till honom:

– Jultomten, vi har MIS-
SAT ETT BARN! 

– Vah? sade tomten. Har 
vi missat ett barn!? Men jag är 
mycket trött. Hmm, jag har en 
idé. Du Nisse kan rädda julen. 
Du är vårt enda hopp. 

– Vah? sade Nissen, ska jag 
rädda julen? Okej… men hur 
använder jag släden?

– Det är rätt enkelt sade 
Jultomten, bara rikta repet åt 
vilket håll du vill.

Då ställde Nissen renarna på 
platsen. Sedan satte han sig i 
släden och flög iväg.

Nissen tittade i varje hus 
och alla hus han tittade 
på hade julklappar. Efter 
ett tag hittade Nissen 
huset. Han blev glad och 
ropade:

– Ho ho! Jag har 
räddat julen! Sedan kröp 
Nissen in i skorstenen, läm-
nade en present, kröp upp ur 
skorstenen och flög tillbaka 
till Tomten. 

Och när Tomten såg att 
Nisse kom hem blev han glad 
och gav honom en present.

Edin Babacic 
Monir Baharri 
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