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ADolF Hitler var född den 20 april 1889 
och dog den 30 april 1945. 

Han gömde sig i 
en bunker som är ett 
rum gjort av cement 
eller betong. Hitlers 
lillasyster hette Paula 
och de var sex barn i 
familjen.

Hitler var också 
en väldigt begåvad 
elev i småskolan. 

Hitler gav skulden för allt han hatade 
i världen på judarna eftersom det var 
judarna som hade avvisat honom på 
konstakademin i Wien. 

Hitler blev så framgångsrik för att han 
hade talang som talare och organisatör och 
dessutom förmågan att utnyttja situatio-
nen och vända den till sin fördel. 

Allt detta gav honom enorm makt, en 
makt som bara ett världsomspännande 
krig kunde ta ifrån honom. 

Thanawut Chumsena 
Muammer Anar 

Oliver Österlind Manner 
Sam Mahjoub

4B - 4A Brudbergsskolan

Här är en 
förklaring

Hur kunde egentligen Adolf Hitler skaffa sig så stor makt?

Under andra världskriget avrättades flera miljoner judar på order av Tysklands diktator Adolf Hitler. Tha-
nawut Chumsena, Muammer Anar, Oliver Österlind Manner och Sam Mahjoub har försökt ta reda på hur han 
kunde få så stor makt.
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Omslaget: 
Thanawut Chumsena känner 
doften av vår.
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Summer girls
i studion med 
coola Greg 
Vi VAr på kultAn idag och provade mas-
sor av aktiviteter. Efter en stund gick vi in 
i studion och spelade in en skiva. Sången 
heter ”Kom”.

Vi arbetade med coola bästa Greg.
Hälsningar 

Summer girls
Sara Halilovic,

Anna Sosic
Julia Rannanjärvi Strandel 

Esther Morath  
3A Brudbergsskolan
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ISSN 2000-4605

Vi fick ett glatt besked
från Arvsfonden!
eFter en lånG oCH kAll vinter och några månaders 
väntan på ett besked om Made in Backa, kan jag nu 
med stor glädje berätta för er att Allmänna Arvsfon-
den har beviljat vår tidning ett ekonomiskt stöd på ett 
år. 

Det betyder att fonden tycker att vi har jobbat 
mycket bra med tidningen och att vi får fortsätta att 
skriva nya texter, dela våra upplevelser och kunskaper 
med alla skolor i Backa. Fantastiskt, eller hur?!

Men vad är egentligen Allmänna Arvsfonden? 
Och hur kommer det sig att den kan hjälpa oss att 

ge ut Made in Backa? 
Lite nyfiken, kanske...?
Jo, så här är det: De allra flesta som dör i Sverige 

har barn, barnbarn, syskon, föräldrar, make eller maka 
som enligt lagen får ärva deras tillhörigheter.  Det kan 
till exempel vara pengar men också möbler, tavlor, en 
lägenhet eller ett hus. 

Men bland alla som dör är det varje år cirka 600 personer som inte har någon de känner som får 
ärva. Istället kan man säga att det är Allmänna Arvsfonden som blir deras arvinge.  Fonden får alltså 
ta hand om allt som den som avlidit ägde. Allt av värde säljs och på så sätt får Arvsfonden in mycket 
pengar varje år.

Det är dessa pengar som Arvsfonden  använder för att hjälpa föreningar och organisationer som 
vill starta olika sorters projekt. Många av projekten handlar om att göra bra saker för barn och ung-
domar. Made in Backa är ett exempel på det. Det är alltså tack vare Allmänna Arsvonden som många 
av våra ungdomar i Backa får vara med och jobba med den här tidningen!

Från mig, mina projektpartners och förstås från barnen i Backa kommer därför här ett stort och 
varmt TACK till Allmänna Arvsfonden. Jag lovar att vi ska göra allt för att ni inte ska behöva ångra 
ert beslut!

*

Som ni har märkt har våren kommit till vår planet Sverige och solen har lyckats genom en kort tid 
stråla på naturens nakna kropp och klä den med sina blommiga, vackra färger och dofter. Du som 
läser Made in Backa nummer 2 kommer med en gång märka vilka nya dofter och färger som finns i 
barnens fina dikter och berättelser. 

Med all kärlek och respekt,   

Homeira Tari
Kulturpedagog och författare
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JAG HAr interVJuAt Rukiye Sak. Hon är född i Turkiet. 
Rukiye har bott i Sverige i 37 år och har utbildat sig till lärare 
i Sverige. Hon blev lärare av en slump. 

Hon har en mångkulturell klass, med elever som har sina 
rötter  i många olika länder:  Chile, Uruguay, Bosnien, Tur-
kiet, Sverige, Thailand, Iran, Peru, Italien, Etiopien, Gambia, 
Eritrea och Palestina. 

Hon tycker mycket om sitt jobb. Rukiye har varit lärare 
sen 1987. Hon blev lärare när hon var 23 år. Hon tycker inte 
om maten i bamba. Hennes favoritmat är alla grönsaker. 
Hon gillar alla djur utom insekter. 

På sommaren brukar Rukiye åka till Turkiet och lata sig. 
Hon gillar alla sorters musik från klassisk till rap, tack vare 
hennes söner. Hon har två pojkar.

Sofia Espiga Olano
4B Brudbergsskolan
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Hur kom det sig att du ville bli lärare? 
Jag ville jobba med barn. 

Var kommer du ifrån?  
Jag är född i Kiruna, i Norrbotten.

Hur länge har du varit lärare?  
Jag har jobbat som förskollärare i tio år, som 

fritidspedagog i tio 
år och som 

vanlig lärare i sju år.

Hur många nationaliteter har du i din klass?  
Jag har åtta nationaliteter i min klass.

Hur gammal är du?  
Jag är 51 år.

Hur gammal var du när du blev lärare?
Jag blev lärare när jag var 23 år.                

Är du nöjd med de barnen i din klass? 
Jag har den bästa klassen i hela Sverige. 

Vilken maträtt är din favoritmat? 
Min favoritmat är hummer.

Vilket är ditt favoritdjur?     
Mitt favoritdjur är hund.

Songül Yagsi  & Izabella Stojkoska 
4A Brudbergsskolan

Lite mer om Eija: 
Vi intervjuade Eija i vårt  klassrum i Brudbergsskolan. Eija är  hela tiden glad. Eija bor i Göteborg. 
Vi gillar hennes ögonfärg. Eija har en bra klädstil.

Om vår skola: 
Vår skola är brun ganska stor matsal har vi och vår gymnastiksal är ganska stor och ganska liten.
Vi har en ganska lång linbana (vi brukar åka på den).

Vi har två skolgårdar.
Vi har två fobollsplaner en som är stor och en annan som är ganska liten.

Vi har 12 olika klasser 0, 1, 2, 3, 4, 5 och det är både A och B.
Fyrorna och femorna  får gå upp och leka i en skog nära skolan.

Så här gick det till när Songül Yagsi och Izabella Stojkoska intervjuade sin lärare Eija Annanpäre.

Songül och Izabella berättar mer om Eija och sin skola

Här intervjuar Songül, Izabella          …och Sofia sina lärare

Eija
tycker att 
hon har 
världens 
bästa klass

Rukiye
brukar åka
till Turkiet 
och lata sig 
på sommaren

Så här gick det till när Sofia Espiga Olano intervjuade sin lärare Rukiey Sak.
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I naturen den gröna
Jag såg min lilla sköna som var i havet
I naturen den gröna
jag såg min lilla sköna
Hon simmade i havet
Jag simmade i drömmen
Hon var bara min
för att hon var så fin 
Hon passade mig
för att hon var min drömtjej

Adis Basic
4B Brudbergsskolan

Älskar du mig?

Sommaren är här 
och jag tror att jag börja bli kär
Jag ligger i det sköna gräset 
och tänker på dig 
Men om jag får fråga
känner du samma för mig?

Sommaren är här och jag känner mig sådär
Jag har alltid velat att du skulle bli min 
Men tyvärr så sade du ”gå och brinn”
Jag räddade dig när du höll på att drunkna 
Men när du kom upp så sa du sluta tönta

Sommaren är här 
och jag har stukat min häl
Men när jag tänker på dig 
får jag inte ont
Du gör mig trygg
som om att jag är snygg 
Jag saknar dig 
och hoppas att vi träffas 
Men det går inte 
fan att jag stukade min häl
När sommaren var här 
tack och hej 
Jag älskar dig

Ramadan  Sokoli
5B Brudbergsskolan

Jag hör fåglarna kvittra
Jag hör vinden susa förbi 
Jag hör havets brus
Jag kan känna doften av blommor
Jag kan känna att sommaren är här
Jag vill ha sommar, jag vill ha blommor,
Jag vill ha sol, jag vill ha gröna ängar,
och jag vill ha dig 
Nu har jag sommar, blommor, sol
och gröna ängar men jag har inte dig 
Jag sitter här på strandkanten
Solen lyser och det är varmt 
Allt är bra 
Allt utan att du inte är här

Maria Andersson
5B Brudbergsskolan

När sommaren kommer, 
tänker jag på dig, 
Du får mig att le,
Du får mig att älska dig mer och mer 

Amra Memic
5B Brudbergsskolan

Jag vill skriva ditt namn 
men någon kan se...
Jag vill ropa ut ditt namn
men någon kan höra 
Allt jag kan göra är att drömma
Någon gråter för mig 
Jag gråter för någon annan
Varför kan inte jag gråta 
för den som gråter för mig...
Du kan slå mig en gång 
Det gör inget 
Du kan slå mig två gånger 
Jag bryr mig inte 
Du kan slå mig tre gånger 
då tappar du din lust 
Men om du slår mina vänner kan 
du börjar gräva din GRAV!!

Meryem Er Zurunm
5 B Brudbergsskolan

Sommaren är här 
Himlen är blå 
Vattnet likaså
Gräset är grönt 
Mamma ropar in: 
Sommaren är min
pluto pluto bra att du finns 
Var inte ledsen om du är minst 
Alla planeter är bra att ha 
Men du är ändå bäst tycker jag 

Jafet Paulos
5B Brudbergsskolan

Det är en månad kvar 
tills alla kan få en glass var 
På sommaren kan glassen smälta 
då är det bättre att tälta
På flygplatsen står många och köar 
för att alla vill bada på karibiska öar
På sommaren ska gräset vara grönt
och solen ska lysa skönt 

Irman Krhalic
5B Brudbergsskolan

Sommaren är här och jag ser dig 
Sommaren är här och jag älskar dig 
Sommaren är här och du vill ha mig 
å vad jag gillar sommaren 

Neda Abdollahi 
5B Brudbergsskolan

Jag längtar till dina varma händer sommar, sommar 
Du som öppnar solen mot mig 
Jag gör allting med dig  
Jag älskar dig 

Izabella Stojkoska & Songül Yagsi
4A Brudbergsskolan

Rosor är röda, violer är blå 
Att springa under solen och himlen händer bara då och då
Ut i skogen och plocka bär här och där
Hör fåglar sjunga lite hit och ditt 
Och låt rovfåglarna ta fåglarna som små bär 
Var ute med dina kompisar och spela boll
eller vara ute med din kusin eller någon
Njut ut av sommaren eller ta en skön semester
men just det nu vill jag gå med kompisar och chilla i 422 
Att gå med 5b har varit en upplevelse i 5 år
Och nu kommer vi skiljas åt olika håll
Det skiter väl jag i alla dessa bästa år 

Koffe Santos Da Graca
5B Brudbergsskolan

Gå bar utan strumpor och tröja, 
Det är vad jag kallar sommar
Solen skiner mot ditt ansikte,
Vinden som blåser mot ditt ansikte när du springer 
Vintern, våren och hösten,
trist väder varje dag
Det är ju inget man vill ha
Men på sommaren blir man så glad
Sommar, sommar, sommar, å du sköna sommar
När kommer du tillbaka efter den långa vintern? 
Jag vill kunna se solen skina,
se gräset med sin starka gröna färg 
leka kull på gården barfota,
Snälla sommar, kom någon dag, du är ju allt man vill ha 
Grönt, grönt, grönt, å så skönt 
Blått, blått, blått, å så gott
Gul, gul, gul, å så kul
Alla dessa färger finns på sommaren,
En stund som man kan dela med kompisen

Demail Asanov
5B Brudbergsskolan

Sommaren är här, jag badar och solar i olika pooler 
Softar och chillar medan föräldrarna grillar
Spelar boll och jag har full kontroll 
Jag vill gå och bada, 
det enda man hör är barnen tjata
Det är så varmt ja vill ha läsk, 
förbereder mig för en fest 
trixar med bollen och publiken chillar, 
plötsligt gör jag mål 
och det är det publiken gillar

Kenny Ramos Reis
5B Brudbergsskolan

Du är inte född för att vara som andra 
Du är född för att vara dig själv
Du är inte född för att följa andras vilja 
Du är född för att följa ditt hjärta
Du är inte född för att klä dig som andra 
Du är född för att klä dig som du vill 
Du är inte född för att käfta emot de andra
Du är född för att tänka först och handla sedan

Dzenita Skenderovic 
5B Brudbergsskolan

En skön dag 

Solen skiner, så klart, å allt är underbart
Gräset är så grönt, under min fot skönt
Jag känner i hela kroppen att jag är på toppen

Johnluka Vidas
5B Brudbergsskolan

Jag står och tänker 
Jag står här vid sjön och tänker…
jag känner av sommar, det påminner mig om dig…
Jag tänker och tänker men bara på dig…
och där ser jag dig och du ser på mig 

Andrej Krsteski
5B Brudbergsskolan

…s    mmaren!

Dikter & tankar om…
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Min sommar i Eritrea
unDer sommAren åker jag till Eritrea. Då 
ska jag bada i Masala. I Masala är det en sjö 
som heter Röda havet. Jag badar ofta där.  Jag 
rider med min kamel som har två bucklor. Min 
kamel heter Izzy. Jag går till en restaurang som 
heter hotell Sarina. 

Min farbror har en hund som jag är med 
ibland. När jag ska till min farbrors affär då äter 
jag ofta bagett.  

Meron Garza 
3A Brudbergsskolan

Vad heter du? 
Tony Rosengren.

Hur gammal är du? 
57 år.

Hur känns det och jobba i kulturhuset? 
Det känns mycket bra!

Varför ville du jobba här? 
För att jag får jobba med det jag 
tycker om, det vill säga, musik och 
teater!

Vad är det bästa du vet i kulturhuset? 
Att det händer mycket saker hela 
tiden.

Hur länge har du jobbat i Backa? 
Fem år.

Vad har du jobbat med tidigare?
På stadsteatern och som elevas-
sistent.

Vad jobbar du med på kulturhuset?
Jag arbetar som musiker och musik-
pedagog inom funktionhinder.

Du jobbade tidigare med barnen, varför 
slutade du?

Jag tycker inte om att jobba kvällar.
Amanda Azmode & Amila Puce

4B Brudbergsskolan

Vi i 4 A oCH i 4 B har brevvänner i Zanzibar i 
Afrika. De är i samma ålder som oss. Vi fick ett 
kort på dem. En gammal rektor från Skogomes 
skola kom och förmedlade 
kontakten. Vi skrev brev på 
engelska så dom skulle förstå. 

Det dröjde ganska så länge 
innan vi fick svar.  De skrev 
vart de bodde och om sin 
familj. Trots att de inte hade 
så mycket pennor och papper 
så kunde de i alla fall skriva 
tillbaka. Skoluniformen dom 
har i skolan är vit schal, vit 
tröja, lila kjol och bruna skor. 
Men några har inga skor på sig. 
De leker nästan likadana lekar 
som vi, exempelvis fotboll.

Vi har precis börjat skriva 
tillbaka igen, vi skrev om vad vi brukar göra på 
skolavslutningen. Vi hoppas att få svar snart 
igen. När vi skrev tillbaka så skrev vi att vi får 

skriva mer efter sommarlovet för att vi inte är i 
skolan.  Vi vill jättegärna träffa dem på riktigt 
men vi har tyvärr inga pengar till att åka dit.

 När vi fick tillbaka 
deras svar så skickade de 
en bild på sig själva för att 
vi skickade en på oss. Men 
det var nog det enda kortet 
de hade på sig själva tror vi. 
Så vi ska skicka tillbaka det 
men vi vill ju också kvar 
kortet så vi ska kopiera det 
så att vi får behålla det. 

Vi vill gärna att de ska 
skriva i nästa brev hur de 
har det i skolan och hur 
de arbetar där. Eller om 
deras fröken/lärare kan ta 
lite kort på hur de leker ute 

på rasten. Att de kanske kan berätta om sin 
närmaste kompis, eller vad de gör när de inte 
är  i skolan. Hjälper de till hemma genom att 

passa syskonen? De är mindre vi för sin ålder 
och skillnaden mellan oss är ganska så stor. Vi 
tror att de skriver på papper när de arbetar för 
att de inte har några böcker men det är ju inget 
säkert.

Rektorn från Skogome-skolan kom och 
visade bilder på när de var ute, de satt på en 
träbänk på en rad. I deras skola har de ingen 
tavla att skriva med whitebord pennor på men 
de har en svart tavla och en vit krita istället. Vi 
har fått reda på att lärarna har på sig röda klän-
ningar med prickar och de har också bruna 
skor som eleverna har. 

Vi har också fått reda på att det inte finns 
snö där. Det är sommar och de har ingen snö 
där alls. De bor i ett mycket varmt land. Vi 
hoppas att vi en dag kan åka på skolresa ända 
dit. Det har tagit mycket tid till att skriva 
detta. Men vi tror att det var allt för denna 
gång. Vi får hoppas att skriva igen.  

 Alessia Manes & Jennifer Kristiansen

Tony trivs när det händer saker

Sommaraktiviteter i Backa
Vecka 26 kommer fotografen Ciprian Gorga ha workshop om fotografi för barnen måndag – fredag. 

Måndag -  onsdag i veckorna 29, 30 och 31 blir det massor av roliga aktiviteter för mellanstadiebarn.

Vi leker vattenkrig, grillar, spelar fotboll och tennis, ritar, skriver…och har roligt! 

Plats: Wadköpingsstugan (röda stugan)  i Backa Röd.

Alessia och Jennifer berättar om 4-ornas brevvänner i Zanzibar

”En del har inga skor på sig”

Vi hoppas 
att vi en 
dag kan 
åka på 
skolresa 
ända dit

Amila … och Amanda …frågar ut Tony Rosengren. 
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Därför är hunden människans bästa vän 
 i eGyptens ForntiD styrdes mänsklig-
heten av katter. I över tusen år var män-
niskorna slavar till katten. Människorna 
fick för lite mat och vatten och de som 
klagade blev klösta av katter.

I landet Sudan fanns det massor med 
hundar som var vänliga och ställde upp 
för människorna. 

Nu var det länge sedan hundarna hörde 
något ifrån människorna. De blev oroliga 
och bestämde sig för att resa till Abu Sim-
bel där människorna var slavar till katterna. Hundarna skickade ut sina två bästa spejare för 
att se om allt var normalt. Hundarna följde floden till Nasser och hittade direkt Abu Simbel. 
De gick till palatset och blev klösta i femtio bitar. 

Efter en vecka utan besked blev de oroliga och bestämde sig för att kriga mot katterna och 
gav sig iväg. När hundarna var framme i palatset så gjorde de en plan.  De skulle omringa 
katterna. De rusade fram och skällde bort katterna. Nu var människorna tacksamma. Nu är 
hundar och människor bästa vänner.

Aiob Rada och Koffe Santos da Graca
5B Brudbergsskolan 

JAG sitter i köket med min mamma, dricker 
te och letar efter en bröllopsklänning till mig . 
Hon ler, jag frågar henne vad det är. 

Hon säger: 
–Inget. Jag är bara lycklig att du gifter dig 

med den du älskar som jag gjorde och att du 
kommer få ett jättefint bröllop.

– Hur var ditt bröllop mamma?
– Jo, jag bodde ju i Libanon då… och det 

var ju inte likadant som när man gifter sig i 
Sverige. Den dagen vi skulle gifta oss så var jag 

Bröllop i Libanon
lyckligast. Jag hade en underbar vit klänning 
som min mamma hade sytt åt mig för hon 
var sömmerska. Sedan kom en fotograf och 
fotograferade. Vi fick blommor. Det kom släkt 
från din pappas sida och hämtade mig för det 
är tradition att mannen inte får se kvinnan 
innan bröllopet. Sedan satte jag mig i bilen och 
alla som var bjudna följde efter till kyrkan. På 
vägen till kyrkan tutade alla bilarna. Jag satt i 
bilen och vinkade till folk. 

– Wow... vad häftigt! 
– Ja… sedan när jag kom till kyrkan så var 

mannen där och väntade. De spelade musik 
och jag gick in. När jag kom fram till honom 
så började vigseln. Avslutningsvis så gick vi ut 
från kyrkan och då släppte de ut vita duvor. 

Sedan levde vi lyckliga i alla våra dagar...
– Oh, jag vill också gifta mig så! 
– Då ska vi allt fixa det. Men nu får vi 

fortsätta och leta efter klänning…
Romella Hannoun

Klass 6 Skälltorpsskolan 

9
minuTER
nittio minuter på en perfekt grön plan med 
ett mål i varje ände.
En plan där tjugotvå spelare som kämpar, svet-
tas och blöder för sina lagkamrater. 
Där man gråter för sina kompisar. 
De nittio minuterna är de bästa i mitt liv, när 
man går ifrån planen med en seger. 

Det är därför jag älskar fotboll, när man 
kämpar för en vinst.

James Anderson, Gustaf Simonsson, 
Armin Jafari, Filip Rankovski, 

Kristian Kocevski
 Klass 6 Skälltorpsskolan 

Vänskap

VänskAp beror på 
vem du är. En bästa vän behöver 

inte vara någon i din klass. Många 
har bästa vänner i en annan klass eller 

skola. Några har det i andra länder eller 
som sin egen kusin. Bästa vännen behöver 

inte vara en människa. Det kan vara ett hus-
djur. När man är bästa kompis med någon kan 

den andra kompisen bli uttråkad eller kaxig . 
En bästa vän ska inte klaga på vad man 

tycker om för färger, kläder, 
tv-program, musik och mat. 
En bra vän ska inte bry sig 

om vart man kommer ifrån, 
eller vilken hudfärg man har 

och vilken dialekt. En bra 
vän ska alltid respektera, vara 

snäll och inte mobba eller 
reta. 

Adam Shahab
6G Skälltorpskolan

Musikens 
inspiration
JAG GiCk vid kanten av 
stranden. Jag gick och 
gick när jag nådde slutet 
så hittade jag en snäcka 
den var lila och blåfärgad. 
Jag hörde musik, vågorna, 
fåglarna och vinden. Jag 
kände att sommaren var 
här.

Jennifer Kristiansen
4B Brudbergsskolan

Skillnaden 
mellan 
män…

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Fantasi & verklighet

För 

unGeFär tio år 
sedan så var skillnaden mel-

lan män och kvinnor stor. Män-
nen hade mer frihet 

än vad kvinnorna 
hade på den tiden. 
Männen fick till 
exempel vara ute 
sent på kvällarna 

medan kvinnorna fick 
sitta hemma och passa 

barnen, laga mat, städa mm. 
Det kallas att vara hemmafru!

Men detta har förändrats under åren! 
Den nya generationens kvinnor är mer 

målmedvetna, studerar bättre och har bättre 
rättigheter i en mansdominerad värld!

Albina Asani 
6G Skälltorpsskolan

…och 
kvinnor
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Hemligheten
mellan de två 

kompisarna
Det VAr en DAG, när 
Filippa var i skolan hände 
då något märkligt. Detta 
var i korridoren. När 
hon gick till korridoren 
såg hon inget. Plötsligt 
kände Filippa en hand 
på axeln. Hon skrek av 
rädsla. Men hon kunde 
inte gå någonstans . Då 
kom en ljushårig flicka 
och hjälpte henne.

Joceline Caceres & 
Janina Jomah 

3A Brudbergsskolan

en DAG kommer Robert och Nadia 
till Sverige. De var utlänningar. De 
började på en skola som hette Brud-
skolan.

– Hej och välkomna, sade Malin
– Hej, jag heter Per.
– Hej, jag heter A An Ann Anita!
– Kom! Vi ska ha matte. Hur 

mycket är 3+2, frågade Nicklas.
– Boorr det är 8, svarade Per.
– Det är inte 8, sade Niklas.
– No, jag vet var det är, svarade Per.
– Vad är det då? frågade Niklas.

– Det är dig bror, sade Per.
Malin sade att ta fram matteboken.
– Okej, matte! sade Anita.
Malin frågade henne vad blir 5+2?
– 5+2 är 8, svarade Anita.
Malin sade att du räknar fel, 1 2 3…
– Okej men det är är rättttt.
Malin frågade henne vad hon heter!
– Jag heter Anita.
Malin sade hej då. Vi ses.
Anna Sosic, Monir Bcharri, Noay 

Sadek och Robert Vkalovic,
 3A Brudbergsskolan

Janina Jomah och 
Antonio Blazevic 

och Anna Sosic och 
Robert Ukalovic 

…är några av eleverna 
i  3 A på Brudbergssko-
lan som varit med och 
skrivit berättelser på 
de här två sidorna.

Typisk utlänning

Intervju
Det VAr en eFtermiDDAG 
och vi skulle intervjua två 
personer från Bosnien. De 
kunde inte tala så bra svens-
ka. Vi bad dem att komma in 
i kontoret. De fick stanna i 
Sverige så de kunde leva. Det 
var krig i deras land.

Sara Halilovic, 
Pao Lain Lee,

Jonatan Geld,
Antonio Blazevic

Fredrik Cornell 
3A Brudbergsskolan

Det VAr en DAG i Stockholm. Det fanns ett barn hon hade en hund. Det var en Chivava.  En dag gick de på promenad. Då hörde de någon som sköt med pistolen. Då blev hunden så rädd så att den sprang ur kopplet och rymde. Då sprang flickan hem och grät. Efter en månad kom hunden tillbaka då blev flickan glad.
Josefin Adelbrant 

3A Brudbergsskolan

En berättelse
från Drakskogen
Kapitel 1
För länGe seDAn i Drakskogen fanns det en drake 
som hette Dragon. Hans vänner var Dino, Pippi Ca 
och Mini. Dragon tyckte om sina vänner och var 
mycket snäll. En dag i skolan sade Dragon något han 
aldrig borde ha sagt. ”DU ÄR DUM”, sade han till 
fröken.

Dragon fick kvarsittning. 
–Å, nej! Jag skulle träffa mormor idag, sade 

Dragon.
– Okej! Gå då! Du får men inte nästa gång. Då är 

jag inte lika snäll, sade fröken.
– Okej” sade Dragon.
Han gick till mormor men hemska saker hände 

hos henne.

Kapitel 2
När Dragon stod utanför mormors hus hörde han 
ett skrik:

– Hjälp! skrek mormor.
Han tittade in i nyckelhålet. Där stod Diano. 

Dragon gick in till Diano och sade: 
–Du dödade min mormor! Du är inte min vän.

Kapitel 3
Dragon blev ledsen. Diano sade: 

– Förlåt! Jag skojade.
 – Nu är jag arg, sade Dragon. 
–Jag bryr mig inte! sade Diano.
– Du ska få spö! sade Dragon.
–Nej, sade Diano.
– Ska vi ta en match? sade Dragon
–Okej! svarade Diano 
De knuffades och sprutade eld.

Kapitel 4
Som tur var blev ingen skadad. Dragon var så glad 
över att allt var över. 
Vissa säger att Drakskogen fortfarande finns.

Tea Stoltz 
2F Lillekärrskolan

När klockan 
slog tolv

när kloCkAn slog 
tolv hörde jag moto-
rerna börja brumma. 
Bilen med flykting-

barn körde längre och 
längre bort. Staden blev 

bara mindre och mindre. 
Det blev nästan ingenting 

kvar av byn jag bodde i. 
Av alla husen som hade stått där i 

så fina rader var allting borta, ja precis allting. Det 
var tur att min bästa kompis hann på bussen. 

Jag såg ut genom fönstret. Jag såg några barn 
springa ifatt bilen. Men alla hann inte. 

Jag tycker att det så synd att det ska behöva vara 
krig i världen.

Ester Morath 
3A Brudbergsskolan 

Om våren
JAG är på en strand. Havet går upp och ner och vinden blåser. Jag 
doppar mig i vattnet. Solen lyser starkt. Luften doftar gott. Fåglarna 
flyger och kvittrar och himlen är fin. Senare äter jag mat. Det är skoj. 
Jag drömmer att jag åker ett flygplan, hem till mitt hem. blommorna 
doftar gott där. sedan tittar jag på trädet framför mig. Någon har tagit 
av skalet och jag blir ledsen för att jag vet att trädet kommer att dö.

Antonio Blazevic
3A Brudbergsskolan
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Otursresor
DAniel Ville BArA skrikA rakt ut när han såg att han 
hade vunnit en resa till Hawaii.

Han sprang hela vägen hem och började packa 
väskorna. Nästa dag så vaknade han, han tog sina saker 
och gick till hamnen. Efter några minuter så kom 
båten, han klev på.

Han gick till sitt rum, slängde sina väskor och sedan 
slängde han sig på sängen och somnade.

Efter några timmar vaknade han eftersom han 
hörde ett väldigt högt ljud. 

Han sprang ut och såg att båten var på väg att 
sjunka. Han hoppade av båten och simmade till land. 
Det var en öde ö han hade hamnat på. Daniel vilade 
ett tag men sen blev det ganska mörkt och kallt så han 
gick och hämtade några grenar och tände eld genom 
att slå två stenar mot varandra så att det blev gnistor.

Nästa dag vaknade han och hörde musik spelas. 
Han gick och tittade vart det kom ifrån, så såg han 
människor som också hade klarat sig. Han gick fram 
till en av personerna och frågade hur de skulle ta sig 
därifrån.

Hon vände sig om och var helt blodig i ansiktet. 
Daniel blev rädd och skrek:

– Hon behöver hjälp!
Alla vände sig om och stirrade på Daniel. Han 

såg att alla var blodiga i ansiktet så han blev rädd och 
sprang allt vad han hade. Daniel sprang och sprang tills 
han snubblade på ett avhugget träd.

Han vände sig om och såg att de andra sprang efter 
honom och skulle äta honom. Men han vaknade och 
såg att allt var en dröm och att han hade kissat på sig!

Armin Jafari-Zand
6C Skälltorpsskolan

Den borttappade hunden



BAC A BAC A
Julia Björkroth

4A Brudbergsskolan

Izabella Stojkoska 
4A Brudbergsskolan  

Albina Asani
6G Skälltorpsskolan

Nikolina Poposka & Adriana Ristovska
6C Skälltorpsskolan

BAC A

Skrattar bäst 
som skrattar sist

Vill man vara fin 
får man lida pin

Linnea Larsson
 4A Brudbergsskolan

Bättre en fågel
i handen 
än 10 i skogen

B
ättre sen

t än
 ald

rig

Yoselainne Guajardo Abarca
4A Brudbergsskolan

Oliver Manner
4A Brudbergsskolan
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 björnen är skjuten

Ingen rök utan eld

Döm inte i vrede 
ty vreden skall förgå 

men domen skall bestå

Djanni Heissler
4A Brudbergsskolan

D
et m

an inte har i huvudet 

får m
an ha i b
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n känner man igen i n
ö

d 
Dennis Vukotic

4A Brudbergsskolan

Se till att du har 
pengar i fickan 
annars pinkar 
hundarna på dig

Man ska in
te ropa hej förrän m

an
 är ö

ver bäcken

Liten tuva 
stjälper 
ofta stort 
lass

Tänk två gånger, säg en gång

Borta bra
men hemma

 bäst

Tala är silver men tig
a ä

r g
ul

d

Som man bäddar
får man ligga

Då katten är borta dansar råttorna  på bo
rdetSällan

pinkar 
tuppen
han bara 
skvätter

Gå inte längs korta vägen, u
tan

 gå på den långa

Gå inte på 
smutsigt 
vatten

Att se det rätta
men inte göra det
är den feges lott

A
nvänd inte yxan

för att jaga bort en fluga

 från pannan på din vän
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Raymond Chao, 
4A Brudbergsskolan
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Alla känner apan m
en

 ap
an känner ingen

Vända 
kappan 
efter 
vinden 

Morgonstund 
har guld
i mund

Lisa Björk-Roth
4A Brudbergsskolan
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sAturnus är den näst största planeten. Saturnus är 
så stor att alla planeter får plats i den. Saturnus är 
känd sedan urtiden. Galileo Galilei var den första 
människan som upptäckte Saturnus ringar, år 1610. 

Saturnus är 800 gånger större jorden men har en 
mycket lägre densitet. Den är ett gasklot och har 
troligtvis en fast kärna i mitten. Till största delen 
består Saturnus av väte och heliu . 

Kring planeten finns ett ringsystem och flertal 
månar/satelliter. Största månen är Titan. 

Saturnus går att se med blotta ögat, men ringarna 
syns bara med teleskop och olika bra beroende på 
från vilken vinkel, eftersom ringplanet lutar

Tidiga utforskare av Saturnus var Galilei, Cassini 
och Huygens.

       Ayse Isik
 4B Brudbergsskolan

I år är det exakt 400 år sedan 
den italienske matematikern och 
naturvetenskaparen Galileo Ga-
lilei upptäckte Saturnus ringar.   

BAC A

”…pappa ville leva 
där han var född”
Min pappa är född i Sverige, men när han blev 
stor ville han åka tillbaka till Turkiet. För att 
han ville ha en fru. Sedan, när han gick till en 
jordgubbsodlare för att kolla på de fina jord-
gubbarna var min mamma där. Då började de 
gilla varandra och gifte sig. Då ville min pappa 
leva där han var född och min mamma ville 
också vara i Sverige 

Songül Yagsi 
4A Brudbergsskolan

”…det var dåligt med jobb
och mat i Kongo”
Min pappa flyttade hit till Sverige när jag var 
ett år gammal. När jag hade fyllt tre år så flyt-
tade min mamma och jag hit också.
De flyttade för att det var dåligt med jobb och 
att få mat. Min pappa jobbade inte så mycket, 
lön fick man ungefär 200 dollar per vecka. 
Då tyckte min pappa att det var bättre att bo i 
Sverige än att bo i Kongo. 

Gephte Kundo
4A Brudbergsskolan

”…Sverige behövde
 arbetskraft”
Min familj flyttade till Sverige eftersom 
Sverige behövde arbetskraft under 1960- och 
70-talet.

Min morfar och mormor kom hit för att 
få ett arbete. Efter några år återvände de till 
Makedonien. Men min familj stannade kvar 
här i Sverige.

Donna Jovanovska
 4A Brudbergsskolan

Min familj flyttade till Sverige för att…

Ayse HAr spAnAt in
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