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HImlen har tagit av sig sin mörkgråa slöja för att visa 
sitt fina ansikte för oss. Solen har börjat väcka oss ti-
digt på morgonen med sin varma och smekande blick 
och fåglarna knackar på barnens sovrumsfönster för 
att de ska ut och jaga varandra på gröna gårdar. 
Den 21 mars är vårens första dag och en högtidsdag i 
många länder. Folk från Iran, Tadzjikistan, Afghanis-
tan, Kurdistan, Turkmenistan och några länder till 
firar vårens ankomst, det nya året och nya dagen, No-
rouz. Många av er barn har säkert hört om eldfirandet 
på Heden, där barn och vuxna hoppade över elden och 
sjöng om att elden ska ge sin värme, kärlek och hälsa 

till dem och ta bort elände och sjukdomar. Sedan tog barnen på sig en sjal eller chador, 
hämtade en sked och skål och gick till grannarna och knackade på för att få godis eller 
nötter. Några dagar senare blev allting ännu roligare för då fick barnen måla ägg och 
förbereda sig inför Norouz (nyårsfirande). Många barn fick en vårklapp av sina nära och 
kära.

 Nu under våren fyller Made in Backa ett år. Under den korta tiden tidningen har 
funnits har över 400 barn från Brudbergsskolan, Skälltorpsskolan, Brunnsboskolan och 
Backaskolan varit med och skrivit många fina dikter, berättelser och reportage. 

I detta nummer kan du läsa om Backaskolan, Backas äldsta skola, intervju med fö-
reläsaren och ungdomshandledaren Lolly Spahi, intervju med författaren Ak Welsapar 
och mycket annat.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

…och Made in Backa fyller 1 år

Norouz – Gott Nytt År!

Äntligen 
vår!
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AK WelSApAr är en författare från Ryssland 
men han jobbar inte bara som författare. Han 
jobbar också som tolk, frilansare m m. Han 
har varit författare sedan 1997. Den mest 
kända boken han har skrivit heter Kobra. 
Han har skrivit 17 böcker, både noveller och 
romaner. Han håller på med en ny bok. Hans 
favoritförfattare heter Fransua Rable och 
Nikolaj Gogol. Hans favoritbok som han har 
skrivit heter Kobra. 

Vi frågade honom vad han får all in-
spiration ifrån och han svarade att han får 
inspiration från livet, naturen och känsliga 
upplevelser. 

Han tycker om att läsa romaner och tycker 
att det roligaste med att vara författare är att 
bygga karaktärer, en ny person. 

Det kommer att vara en Bokmässa i Enkö-
ping. Han ska till bokmässan för 11:e gången.

Utvisad från hemlandet
Han är utvisad från sitt hemland för att han 
berättade sanningen om hur barn hade det i 
Ryssland. Hans böcker är förbjudna i Ryss-
land. I alla bibliotek i hans hemland brändes 
hans böcker på bål. 

När Ak var liten var han och andra barn 
tvungna att plocka bomull på skoltid, ibland 
var de tvungna att plocka bomull i flera tim-
mar och hade många skavsår på händerna. 

För 17 år sen blev han tvungen att lämna 
sitt land. Han är utestängd från sitt land och 
hans föräldrar är instängda i sitt hemland. De 
kan knappt prata i telefon för att telefonen blir 

avlyssnad av poliser. 
När vi intervjuade honom läste han en 

novell som han hade skrivit. Den heter ”Den 
gråa lillen” och handlar om en katt som han 
hade när han var liten. 

Vi fick göra ett experiment under författar-
besöket. Vi skrev några rader om vårt husdjur. 
Ak och Homeira sade att det vi skrev kanske 
blir en bok någon dag.  

Ak berättade att det finns en författare i 
Ryssland som skriver i hemlighet. Han skickar 
sidorna till Ak som ska göra det till en färdig 
bok och skicka den tillbaka till Ryssland. 

Ak har fru och fyra barn och han kan prata 
många språk t ex turkmenska och engelska. 

Han är intresserad av exotiska länder och 
att kämpa för miljön. 
Han tycker om att 
lyssna på historier och 
älskar böcker. 

Älskar Sverige
Han har väldigt lite 
fritid, men om han 
har lite tid över tar 
han gärna en prome-
nad eller en simtur.

Ak sade till oss att 
han älskar Sverige 
för att han har så 
mycket frihet här. 
När Ak var liten 
ville han bli först 
läkare för att hjälpa 

folk, sen ville han bli jurist och sen ville han bli 
journalist, men till slut blev han författare och 
det är han än idag. 

Amanda Geld
Emma Eriksson

Pia Winter
Haimaa Dabbagh 

6 d Skälltorpsskolan

I Ryssland är Aks böcker förbjudna

Författaren Ak Welsapar
intervjuas av Amanda, Emma, Haimaa och Pia.

När Ak Welsapar skrev om hur barnen hade det i Ryssland blev han utvisad och hans böcker förbjöds.
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När vi tog hand om en kattFör 3-4 år SedAn bodde jag i Syrien. Vi bodde i ett hus som hade gård. 
En gång hörde jag en katt som jamade. Då gick jag ut på gården och såg 
att det var en hängig, hungrig och trött katt. Jag ropade på min mamma 
och frågade om katten fick bo hos oss. Först var hon tveksam för att det 
var en gatukatt. Men den fick ändå stanna. Vi gav henne mat som om 
den vore vår egen katt.  Efter några dagar försvann katten. Jag frågade 
mamma vart den var. Då svarade hon att den kanske letar efter mat.Nästa dag såg jag att katten hade tjock mage. Mamma sade att den var gravid och det var hon. Dagen efter såg vi hennes ungar. Det var fem 

stycken, fyra svarta och vita och en som var gul och vit. Men kattun-garna levde inte länge. De dog efter några veckor och katten försvann igen.  Det blev så tyvärr.

Haimaa Dabbagh 

– Skriv något om 
ett husdjur, sa Ak 
till flickorna som 
intervjuade honom. 

Så här skrev Haima.
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Vad heter du och var kommer du ifrån?
 Namdar Nasser och jag kommer från Iran.

Vad handlar dina böcker om?
 Dom handlar om livet.

Har du några drömmar om framtiden? 
Jag drömmer om att det inte ska vara krig 
mera.

4

Vi har träffat författaren

nAmdAr nASer är poet, författare och översättare. Han gillar att 
skriva och läsa. Han är född i Iran. Han flyttade först till Turkiet 
och efter två år flyttade han till Sverige. Han tycker att det är 
viktigt att det finns böcker på olika språk. 

Han gillar världshjälten Rostam. Det är poeten Ferdosi som har 
skrivit bland annat om Rostam. Ferdosi skrev många berättelser 
i diktform för tusen år sedan. Namdar har översatt några av hans 
berättelser till svenska för att svenska folket också ska kunna läsa 
hans berättelser.

Namdar Nasser gillar att åka skridskor. Han berättade att första 
gången han skulle åka så hade han köpt fel sorts skridskor. Han 
hade köpt tjejskridskor.

Han har varit bland annat i länder som Portugal och Tyskland. 
När han var i Tyskland så åt han och hans fru på en restaurang. 
Han kunde inte tyska och när de var klara kom en servitör och 
frågade om maten var god men Namdar trodde att han frågade vill 
de ha mer och sa nej.

Kommer du ihåg hur gammal du var när du blev författare?
Ja, jag var 30 år.

Skriver du bara böcker för barn eller både barn och vuxna? 
Bara för vuxna än så länge.

Åker du utomlands för att föreläsa som du gjorde hos oss 
idag? 

Nej inte så ofta, helst i Sverige.

…och så här svarar han
på Songüls frågor

Kushtrim ”Lolly” Spahi var 14 år när han blev svårt skadad i Backa-branden: ”Jag tänker på det dagligen”

Songül Yagsi hade tänkt ut många frågor till 
Namdar Naser.

Det märktes att Namdar gillar att träffa barn 
från många olika länder.
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KuSHtrIm SpAHI är en av de ungdomar 
som var med i Backabranden för 12 år 
sedan.

Natten, den 30 oktober 1998 star-
tades en brand i en lokal på Backaplan 
i Göteborg. 375 ungdomar i åldrarna 
12-25 år befann sig i lokalen, som var 
godkänd för 150 personer av rädd-
ningstjänsten. 63 personer omkom, 200 
skadades och 50 blev allvarligt skadade. 
Branden inträffade i en föreningslokal 
som hyrdes av en förening för Makedo-
nier i Göteborg, på tredje våningen. Fyra 
ungdomar sprang genom branden för 
att rädda de som var fast i branden. 15 
personer räddades men de fyra perso-
nerna klarade sig inte. Vissa personer 
slog sönder fönstren för att hoppa ut och 
rädda sig själva. Först klockan kvart i tre 
var branden släckt.

Vad heter du?
Kushtrim Spahi mer känd som Lolly.

Hur gammal är du? 
27 år.

 Hur gammal var du när det hände?
14 år.

Hur kändes det när du fick veta att det brann?
Jag fick panik och ville bara ut.

Hur kändes det efter några veckor, när du hade 
återhämtat dig?

För jävligt då jag fick veta att jag hade 
förlorat mina bästa vänner.

Tänker du fortfarande på branden?
Ja, dagligen.

Vad tycker du om de som startade branden?
De förtjänade sitt straff i svenska 
fängelset. Det är de som får leva med 
63 liv på sina samveten.

Var det inte jobbigt att se dig själv i spegeln efter 
branden?

Det var bland det värsta jag har varit 
med om i mitt liv.

Vad jobbar du med idag?
Jag föreläser runt om i Sverige, skriver 
just nu en roman med Homeira Tari, 
är med ett ungdomsfilmprojekt och 
jobbar som ungdomshandledare i 
Norra Hisingen.

Kushtrim har skrivit en låt till sina 
vänner som dog i branden. Låten har 
publicerats i en bok som heter ”Lost in 
migration”.

Izabella Stojkoska 
Sam Mahjoub

Klass 4-5 Brudbergsskolan

Gillar du mer komiska eller läskiga böcker? 
Jag gillar mer komiska böcker. 

Vilka böcker gillar du mest?
 Shahnameh, Jack. 

Vill du jobba som författare? 
Inte på heltid, det är roligare halvtid.

Gillar du ditt jobb?
Ja, jag gillar mitt jobb.

Kommer du ihåg när du skrev din första bok?
Ja, det var 1991.

Hur kom du på din första bok? 
Det var historier som fanns i mitt 
huvud.

Känner du dig som om du lever i det du 
skriver? 

Nej.

Hur gammal är du? 
47 år. 

Bor du i Backa?
 Nej jag bor i stan. 

Songül Yagsi
Klass 5 Brudbergsskolan

Kushtrim ”Lolly” Spahi var 14 år när han blev svårt skadad i Backa-branden: ”Jag tänker på det dagligen”

Det var många 
barn som 
ville prata med  
Namdar Naser, 
bland andra 
Meron Garza.

FOTON: IdA ILONA LÖFVANdeR
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Har ni bara schäferhundar som polis-
hundar?

Nej, vi har fler hundar än schä-
ferhundar, t.ex. malinois som 
jag har. Boxrar och rottweiler 
är lämpligast som polishundar.

Hur tränas hundarna?
Hundförare tränar hundarna 
själva. De tränas med övningar.

Var har ni hundarna när dom inte är i 
tjänst?

Hundförarna har hunden 
hemma hos sig, när dom inte är 
på jobbet.

I vilket sammanhang behöver ni hun-
darna i tjänst?

Vi behöver hundarna för att 
spåra folk, om det har blivit 
inbrott och vid fall om någon 
har narkotika eller droger.

Hur gamla måste hundarna vara för att 
kunna vara i tjänst och tränas klart?

Hundarna måste vara 1,5 år 
för att börja träna och de måste 
tränas i 1,5 år för att kunna 
vara i tjänst. Men dom blir 
aldrig färdigtränade för dom 
lär sig mer och mer.

Får alla poliser ha hundar eller måste 
man ha en speciell utbildning?

Man måste ha en speciell 
utbildning. Först måste man 

vara polis i två år 
sedan får man gå 
en utbildning.

Hur lång tid tar det att 
träna en polishund från 
nybörjare till fullständig 
tjänst?

Det tar ungefär 1 år för en 
hund att bli färdig men det 
är olika. Vissa hundar kan 
jättemycket snabbt och vissa 
hundar kan ingenting.

Hur många hundar har ni på polissta-
tionen?

Vi har 5-6 hundar på polissta-
tionen i Göteborg.

Hur ser en vanlig dag ut för en hund i 
tjänst?

Först åker hunden med sin 
hundförare till jobbet. Sedan 
är det olika uppgifter som man 
kanske behöver en hund till 
t.ex. spåra försvunna personer.

Amanda Geld
Emma Eriksson

Pia Winter 
6 d Skälltorpsskolan

Var bor polishundarna 
när de inte jobbar?
Vi är tre tjejer som fick chansen att intervjua en polis som kan mycket om polishundar. 
Här är alla frågorna och svaren:

Vad fick dig att välja polisyrket?
– Jag ville testa mina mentala 
gränser och ha ett jobb där 
man prövas och hjälper andra.

Vad tycker du om polisyrket?
– Det är roligt och bra att man 
får hjälpa andra.

Hur länge har du jobbat som polis?
– Jag har jobbat i 10 år som 
polis nu.

Vad gör du som polis?
– Jag jobbar som områdespolis 
i Backa. Områdespolis finns 
för att människor ska lära 
känna polisen.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
– Först en information om 
någonting har hänt, sen samlas 
vi i grupper och går runt på 

torget och kollar så att inget 
har hänt. Mest försöker vi 
träffa människor.

Hur många timmar jobbar du per dag?
– Jag jobbar ungefär 9-11 tim-
mar per dag.

Vad är det värsta du har gjort i polis-
yrket?

– För många år sedan var det 
kravaller i Göteborg. Det var 
folk som demonstrerade som 
kastade stenar och annat.

Vilken transport brukar du använda när 
du jobbar ?

– Polisbil, moped. Fast jag går 
mest.

Hur lång tid tar det att utbilda sig till 
polis?

– Två år på polishögskolan plus 

ett halvår när man är aspirant, 
ungefär som att praoa.

Är det tungt att bära alla kläder man 
måste ha?

– De väger 10 kg extra. Man 
vänjer sig.

Vad har du för hjälp medel?
– Polisradio, batong , pep-
parspraj, skyddsväst, handskar 
med knivskydd, pistol, hand-
fängsel och ficklampa.

Jobbar du själv eller oftast med andra? 
Trivs du med hon eller han ?

– Vi jobbar oftast två och två, 
jag jobbar med olika personer 
och jag trivs med dom.

Finns det något övrigt du vill berätta?
– Det är roligt att bli inter-
vjuad.

Vi har gått ut på torget och frågat vad 
dom tycker om polisen i Backa.
– Jag tycker de gör ett bra jobb, sa Maria 
Jacko.

– De borde göra ett bättre jobb i Backa-
torp, sa en anonym.

– Dom kan göra bättre, sa Annbritt 
Balder.

Vad tycker du om kommentarerna?
– Jag tycker att de är bra att 
dom säger vad dom tycker och 
jag ska ta med detta till mina 
jobbarkompisar.

Elin Fröjelin
 Paulina Brusberg 

6 d Skälltorpsskolan

Vi har
förhört
polisen Här är det polisen Jan-Erik Cederbom själv som blir förhörd – av Elin och Paulina.

Det tar ungefär 18 månader att utbilda en polishund.
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Nu är det för varmt 
på jorden
I vår AtmoSFär finns i olika gaser som till 

exempel syre och koldioxid. Koldioxid är en 
gas som kan absorbera solens strålar vilket 
gör att en del av värmen stannar kvar i vår 
atmosfär. När mängden koldioxid ökar blir 
också temperaturen högre. Detta sker genom 
bland annat ökad bilkörning. Hade inte 
växthuseffekten funnits så hade jorden varit 
mycket kallare. Nu börjar isen vid nordpolen 
och sydpolen att smälta. Nu är det egentli-
gen för varmt på jorden.

Pontus Bylund
4 B Backaskolan

Människan är inte 
ett smart djur
KlImAtFörändrIngen beror på alla för-
ändringar som t ex koldioxid, nersmutsning 
av naturen, sopor, kemiska förändringar och 
att köttproduktionen ökar. Människan är 

inte ett smart djur, mer och mer skogsmark 
skövlas bort för att ge plats åt köttproduk-
tion. Träden som en gång fanns finns inte 
längre för att ta hand om koldioxiden.

I vår atmosfär samlas då en massa gaser 
från djur och från växter som bidrar till 
den globala uppvärmningen. Nersmutsning 
av naturen gör det svårare och svårare för 
värmen att ta sig ut ur atmosfären som den 
tidigare gjort. Bara några graders tempera-
turhöjning innebär att polarisar försvinner. 
Växter och djur har svårt att anpassa sig för 
att överleva hungersnöd, översvämningar, 
torka och missväxt, stormar och andra na-
turkatastrofer. 

Edvin Erléus
4 B Backaskolan  

Kan inte känna av 
årstiderna
KlImAtet i Sverige har förändrats väldigt 
mycket på den senare tiden. Den globala 
uppvärmningen har påverkat bland annat 
Sveriges väder och därför kan man inte kän-

na av de fyra årstiderna, vår, sommar, höst 
och vinter. De senaste 15 åren har det varit 
milda vintrar förutom de två senaste åren. Vi 
har haft extremt kalla och långa vintrar. 

Anna Rizev
4 B Backaskolan 

De smarta säger
olika saker
För tIo år sedan var vintrarna varmare och 
somrarna lite sämre här i Sverige. Idag tycker 
jag vintrarna har blivit väldigt kalla och 
långa, kanske blir det istid. Det är väldigt 
svårt att veta hur klimatet kommer att se ut 
i framtiden. De smarta säger olika saker om 
det, kanske blir det varmare med översväm-
ningar eller kallare så att man måste flytta. 
Det är svårt att säga om det människornas 
fel eller naturens olika tidsperioder som gör 
klimatet annorlunda för varje år.

Viktoria Cepevska
4 B Backaskolan
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Äventyret Irak till Iran

Sa
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en mAn kom hem från jobbet helt utsliten och 
slog sig ner i soffan framför tv:n. Han sade till 
sin fru: 
– Ge mig en öl, snart börjar det. 
Hon suckade men skickade över en öl till ho-
nom. Efter 15 minuter sade han:
– Ge mig en öl till, för snart börjar det.
 Hon blängde på honom men slängde åt honom 
en öl till. När han druckit ölen sade han efter 
några minuter:
– Ge mig en öl till, det börjar vilken minut som 
helst.
Då blev frun vansinnig och skrek på honom: 
– Är det allt du ska göra i kväll. Sitta fram för tvn 
och dricka öl. Du är inget annat än en lat tjockis!
Mannen suckade och sade: 
– Nu har det börjat. 

Det här är Saif Almoussaui, som 

går i klass 5 A på Backaskolan. Saif 

gillar verkligen både att skriva och 

teckna. Det kan du se på de här 

två sidorna där han bjuder på lite 

av varje: en lång och en kortare 

illustrerad berättelse, tre roliga 

historier och en dikt.

Strumpdikt
du är varm, mjuk och len som silke 
dig ska jag aldrig dumpa, 
min älskade strumpa 

31 2

en lärAre som var arg på sina 
elever sade:
– Alla som vet att de är idioter 
reser sig upp! 
Efter ett tag reste upp sig en 
pojke. Läraren frågade:
– Vad får dig att tro att du är en 
idiot? 
– Ingenting, men jag tycker synd 
om dig som får stå upp alldeles 
ensam. 

det vAr en gång två vänner som hette 
Ingen och Dum. En dag ramlade Ingen 
från trappan. Dum ringde till doktorn. 
När doktorn svarade sade dum:
– Ingen ramlade från trappan!!! 
Doktor svarade:
– Är du dum?
Dum sade: 
– Ja, det är mitt namn. Hur visste du 
det?

Ba
ra

 på skoj! Bara på sko
j!B

ar
a 

på
 skoj!
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det vAr en gång en familj som 
flyttade till Irak. De hade en son 
som hette Siri. Han var 11 år 
och gick skolan. I denna tid var 
det Saddam Hussein som styrde 
landet, Irak. En dag frågade Siri 
sina föräldrar om han fick gå ut 
med sina kompisar. Föräldrarna 
svarade ja. Han kramade dem 
och sprang ut och lekte. Efter en 
kvart kom han tillbaka trött och 
skrek: 

– Saddams soldater kommer! 
Sedan sprang han och gömde 

han sig i ett skåp. 
När Saddams soldater var 

framme hade de med sig påsar 
och vapen. En av soldaterna sade:

– Ge oss guld och silver däref-
ter låter vi er att få vara. 

Pappan gav dem allt guld och 

silver. Sedan gick soldaterna iväg. 
Siri klev ut från skåpet och grät. 
Siri frågade:

– Har de gått?
Mamman sade:
–  Ja de har gått. 
Klockan 8 gick Siri för att 

sova. Han drömde om det som 
hade hänt honom. Han vaknade 
klockan 7:00. Han tog på sig 
kläderna och åt frukost. 

Sedan cyklade han till skolan. 
Siris klass hade matteprov. Han 
fick bra betyg. Klockan halv 3 
cyklade han hem. Siri kramade 
sin mamma och pappa. Han åt 
lunch hemma. Det var kyckling 
och potatis och han tyckte att 
det var gott. 

När de var färdiga kom solda-
terna tillbaka. Soldaterna tog Siri 

och hans familj till en skåpbil. 
De var en och en halv timme i 
skåpbilen. Sedan var de framme. 
Två av soldaterna öppnade 
bakdörren. De kastade av Siris 
familj mitt i öknen. Sedan körde 
soldaterna iväg med bilen. 

Familjen var helt utan mat 
och vatten. De gick och gick. 
Men det var omöjligt att komma 
tillbaka till Irak. Siri sade till 
sina föräldrar:

– Jag är helt utsvulten. Kan 
vi stanna och sova här? Pappan 
sade:

– Ja det kan vi göra. 
Sedan sov de. Nästa morgon 

vaknade de, sedan fortsatte de 
sin resa utan mat eller vatten. Siri 
såg ett litet land. Han sade:

– Vi är framme. 

De visste inte ens vilket land 
de var i. Som tur kunde Siri lite 
engelska. Siri frågade någon:

– Hello my name is Siri whats 
your name?

Mannen svarade:
– Hello my name is Sahran. 
Siri frågade:
– What country am I in?
Sahran svarade:
– You are in Iran.
– Thank you.
Han sprang till sin mamma 

och sade att de var i Iran. 
Efter 1 år jobbade Siris pappa 

som doktor och hans mamma 
började jobba som lärare. Nu går 
Siri i klass 7C och kan säga hej 
hur mår du på persiska.

BAC A
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det vAr en gång en fransman som 
hette Cilk. Han var 27 år gammal och 
drömde alltid om att kunna måla. Där-
för gick han till en butik och köpte pen-
sel och färg. När han kom hem började 
han måla. Men det gick inte som han 
hade tänkt sig. Han blev arg och slängde 
penseln och färgerna i papperskorgen. 

Klockan elva på kvällen gick han och 

lade sig. Han drömde om att han kunde 
måla. Klockan halv nio på morgonen 
vaknade han och tänkte att även om 
han kunde måla skulle Celie, den 
bästa målare i Frankrike, vara bättre än 
honom. 

När han skulle sova kom en trollkarl 
till honom och sade: ”Vad kan jag hjälpa 
dig med?”

Cilk sade: 
– Jag kan inte måla!
Trollkarlen trollade fram en blå 

pensel och massor av färger och därefter 
försvann han. 

Cilk hämtade ett papper och började 
måla. Plötslig skrek han: 

– Det fungerar!
Nu är Cilk bättre än Celie. 

Saifs sido
r

Cilk målar
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vI gICK till Backas bibliotek och 
intervjuade personalen.  De berät-
tade att det finns en populär bok 
som heter Sorgfjäril. Den boken 
är skriven 2010 och författaren 
är Ingelin Angerborn. Många 
ungdomar vill ha vampyr-böcker 
och Harry Potter-böcker.

Personalen på biblioteket trivs 
jättebra på sitt jobb. Dom får inte 
så bra lön, men dom nöjer sig ändå 
eftersom dom trivs bra.

Tuve, Backa och Kärras 
bibliotek kommer att slås ihop 
till en enhet i år. Då blir budgeten 

De gillar
sitt jobb
på biblioteket

mIKAel jAKobSon är lärare på Backaskolan. 
Han är är 40 år och bor i Kärra.

När Mikael gick i 5:an eller 6:an fick hans 
klass vara med i en friidrottstävling som 
hette Mjölkkannan. Dom kom till final i 
Stockholm.

Hans favoritämne i skolan var SO. Det är 
han lärare i nu.

Mikael  jobbar också som politiker och 
sitter som nämndeman i domstolen. Som 
politiker får han vara med och bestämma hur 

gymnasiet och gymnasiesärskolan ska fung-
era och den vuxna kommunala utbildningen.

Hans favoritmat är oxfilé. Hans favorit-
film heter ”När lammen tystnar”. Han hade 
inga kommentarer om sin familj. 

Han säger att det är både roligt, intressant 
och utvecklande att jobba som lärare och 
politiker på samma gång.

Tommy Nyman Birgersson
Jonatan Hartmann

4 B Backaskolan

Mikael är både lärare 
och politiker

Vi går i Backas 
äldsta skola
1897 tog man emot de första eleverna på Backasko-
lan. Efter det har skolan renoverats och moderniserats. 
Skolhuset brann sommaren 1986. Det kostade cirka 3 
miljoner kronor att bygga upp skolan som den var innan 
den brann. Det har alltid varit viktigt att bevara Back-
skolans gamla charm.
Vad vi tycker om Backaskolan:
Backaskolan har en fin natur runt omkring.
Backaskolans mat är bra.
Backaskolan har 6 olika hus.
Backaskolan har fått pris på 15000 kr för att vi är en bra 
miljöskola. Vi sorterar bland annat våra sopor.
Ludvig Andersson, Karl Hallström, Johanna Green

4 B Backaskolan

mindre. Därför kommer de att få 
färre böcker.

Backa biblioteket byggdes 
2003. Det valdes till bästa biblio-
teket i hela Hisingen av folket som 
bor här.

Det finns en tävling här på 
Hisingen där man kan rösta på sin 
favoritbok. Men inte vilka böcker 
som helst, utan vissa böcker som 
kallas juryböcker. I mitten av april 
kommer röstningen ta slut. Den 

Kenny Ramos Reis intervjuar personal på Backas bibliotek.
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Mikael Jakobson gillade SO bäst när han gick i skolan 
och nu är han lärare i SO.

Backaskolan är 114 år – och charmig, tycker Made in Backas reportrar.

boken som får mest röster vinner.
Biblioteket har upp till 40 000 

– 45 000 böcker, cd-skivor och 
tidningar.

Thomas Karlson
Kenny Ramos Reis
6 d Skälltorpsskolan
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…brukade bada i floden
mIn mAmmA heter Hayat Shamoun. Hon är född i Syrien. Hon är 
40 år. Hon bodde i en liten by i Syrien. Det var massa husdjur och 
träd. Fullt med blommor och gräs. Byn låg också vid en flod.
Mammas kusiner brukade komma och bada och leka i floden.
Mammas skola hette Zomajashabo. Hennes favoritämne var NO. 
Hon tyckte om NO för att hon gillade växter och natur.
Nu jobbar hon med kött i fabriken Bröderna Nilsson. Hon jobbar 
där för att hon gillar kött.

Isabelle Shamoun 
4 B  Backaskolan

…lurade klassföreståndaren
den 39-årIgA Biljana Smiljanic föddes i Skövde och bodde där 
som liten. Skövde är en liten stad som är mest känd för P4 (militär-
basen) och handboll. Numera är det en populär studentstad.
Hon gick i Eriksskolan. När hon gick i 6:an lurade hon och hennes 
vänner deras klassföreståndare den första april. Men det mesta 
dom gjorde var att spela fotboll. Hon hade inget favoritämne. Hon 
tyckte att allt var roligt.
Hon är nu receptionist för att hon gillar att jobba med människor.

Kristian Smiljanic
5 A Backsakolan

Min mamma...

…är finländare
mIn pAppA som kommer från Finland. Han flyttade till Sverige när han var 6 år.Jari Junell är 46 år gammal. Han föddes 22 september 1964 i en stad vid namn Jakobstad. Han flyttade till Sverige när han var 6 år gammal och bodde då i en stad som hette Tuve.
I Tuve var det mycket skog, lagom med hus och många gröna områden. Favoritbarn-domsminne var när han åkte på fotbollslä-ger. Skolan hette Gunners torp som pappan gick i. Hans favoritaktivitet var gymnastik i skolan. Han tyckte om det för att han var väldigt bra i det.

Hans yrke är godshantering som han har jobbat med länge. Varför han har valt detta yrke vet han inte. Det har bara blivit så.
Jesper Junell4 B Backaskolan…gillar gratis kaffejonAS ljungH är 43 år gammal och jobbar på systemutveckling på Göteborgs stad. Han tycker om det för det är gratis KAFFE där. Men också för att det är intressant och spännande.

Hans favoritämne i skolan var matte. Han gick i Skogsbackeskolan i Karlstad, där han också är född. Han bodde i Wåxnäs. Där var det röda tegelhus.Hans roligaste minne var när han skulle till mormor. Då kom hans morbror och hämta honom på moped.Nu har ni fått veta vem Jonas Ljungh är och varför han gillar gratis kaffe.Rickard Ljungh 5 A Backaskolan

Min pappa...
…fångade en gädda när han var 3 årHAn Heter Jari Paula och han är 42 år. Han är gift med min mamma Marie Paula. 

Han är född i Göteborg och han bodde i Torslanda när han var liten. Han bodde i ett 

hyreshus i ett lummigt område. Hans roligaste barndomsminne är när han fick sin 

första gädda när han var tre år, men farfar trodde att det var bottennapp.
Han skola hette Treröseskolan och hans favoritämne var idrott. Han valde det för 

att han gillar sport.Men nu jobbar han som elektriker och han valde det för att han tycker det är ett 

brett yrke med många möjligheter plus att han tycker det är ett fritt jobb.
Han gillar snusklubbor, och det gör jag med.

Tim Paula5 A Backaskolan…hade geografi som favoritämnepontuS Henryz är 45 år gammal och bor i Backa. Han jobbar som managementkon-

sult. Pontus Henryz är född i Göteborg och har bott i Skogome. Det var ett ganska 

litet samhälle med mentalsjukhus då.När han var tonåring spelade han och hans kompisar mycket golf och squash.

När han var sju år började han i Skogomeskolan. När han gick i skolan var hans 

favoritämne geografi för att han gillar att resa och se världen.
Pontus jobbar som managementkonsult för att han tycker att det är spännande att 

hjälpa företag.

Alex Henryz5 A Backaskolan…heter Rune Storeslettenrune är min pappa. Han är snäll. Han heter Rune och är 41 år och är född i Norge i 

Porsgrunn. Det är en rätt så stor stad på 35 000 invånare. Där finns mycket skidbackar 

och berg det är en kuststad. När Rune var på resa i Sverige skulle han spela fotboll 

då sköt han på ribban och då åkte ribban på målvaktens huvud. Hans skola heter Ei-

danger barndomsskola. Hans favorit ämne var historia för att han ville veta om andra 

länder, om deras historia och vad som hände förr. Han jobbar som försäljningschef på  

Plast produkter. Han gillar tekniska saker och att träffa människor.
Fabian Storesletten5 A Backaskolan
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Barnen fick handla
mInA FöräldrAr berättade för mig att när de var i min ålder 
brukade de handla till hemmet, bland annat grönsaker. Det kom
flera olika vagnar med grönsaker och frukt vid en bestämd tid på
dagarna till folket. Istället för föräldrarna var det barnen som fick
handla till hemmet.

Ahmed Faieq
4 B Backaskolan

det här har våra föräldrar berättat…

Ett varg-
minne

jAg SKA berättA 
om en händelse som min 

pappa har varit med om. 1980 när pappa var 12 år gammal så åkte han 
på skidresa med sin familj till Borovec i Bulgarien. När de kom till Borovec 

blev de varnade för vargar i området på grund av den långa vintern. Under natten 
vaknade min pappa av otäcka ljud. Han gick upp för att kolla vad som lät och såg 

en varg med två små ungar. Självklart blev han rädd och sprang till sina föräldrars 
rum och skrek: ”Hjälp!”
Alla vaknade och kunde se att det var vargar utanför stugan. De fick vara vakna 

hela natten. På morgonen kom jägarna och skrämde bort vargarna.
Anna Rizev

4 B  Backaskolan

12

Ödlan
när mIn pAppA vAr lIten så lade han en ödla i ett paket och 
väntade på att någon skulle öppna det. Efter ett tag kom några 
tjejer och öppnade den paketet.  Då hoppade ödlan fram och 
jagade dom.

Shayan Ataolahi
6 d Skälltorpsskolan

När jag är på fotbollsplanen då är jag glad
När jag är på fotbollsplanen tror jag på mig själv
När jag springer känner jag mig fri
Och när jag spelar siktar jag mot mål, inte mot sjärnorna

Jonathan Magnusson  och Samir Brhovic
Kultans fritidsgård

dikter & Tankar

Det var inte 
bättre förr

mIn mormorS FArFAr hette 
Einar och föddes 1891. Han växte 

upp med mamma och pappa och 5 
syskon. De var jättefattiga och bodde 

i en väldigt liten lägenhet. Det fanns 
inga element så det var väldigt kallt. 
Det fanns inte heller toalett inne eller 

vattenkranar på den tiden. Man fick ta 
en spann och gå ut och hämta vatten. Så 
hade Einar det när han var cirka 15 år.  

Einar till sjöss och var borta ett tag. 
När han kom hem hade hans mamma 

dött av en sjukdom. Efter ett tag dog 
också hans pappa. Han ramlade ner när han 

byggde en båt på ett varv på Hisingen. 
Barnen blev utauktionerade, det vill säga man 

placerade ut dom hos människor som sa att de 
kunde ta hand om barnen. Men oftast tvingades 

barnen att arbeta, åt bönder till exempel. Barnen 
fick komma till olika ställen en del fick det bra en del 
dåligt.

Simon S.R
4 B Backaskolan

Mitt i vintern
tänker jag på alla minnen med familjen
och mina bröder här på Hisingen.
jag lever livet för bara mina bröder, 
för givet, jag älskar den här staden, Göteborg
för jag umgås with my boys
jag är kanske lite förtjust i dig
men mina vänner kommer alltid före en tjej

Anonym
 6 d Skälltorpsskolan

Vi tycker att barn behandlas 
dåligt i hela världen. det finns 
barn som är slavar, som tvingas 
vara med i krig, som svälter, som 
inte har rätt att gå i skola eller få 
sjukvård.
det kan vi sätta stopp för!
Gå in på unicef.se och bli världs-
förälder genom att donera 100, 
200 eller 300 kronor i månaden. 
Barn kan inte göra detta själva, 
så säg till dina föräldrar att bli 
världsförälder.
Hjälp oss att hjälpa donera 
pengar!!!

Shayan Ataolah
Viktor Corolovski

6 d Skälltorpsskolan

när mIn pappa var
två år fick han en lek-
sakspinne i ögat. Idag
är han blind på vänster
öga.

Victoria Larsson
4 B Backaskolan

Olycka
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Sometimes you got to stop 
thinking
and go where your heart 
take you

Donna Jovanovska
4-5 B Brudbergsskolan 

När jag ramlar torkar jag tårarna och fortsätter gå
När mitt hjärta krossas,
så kommer jag upp igen och tar nästa chans
När jag kämpar för något och misslyckas,
så tar jag nästa chans igen
Men om det skulle hända dig något,
så skulle jag låta tårarna falla ner,
 mitt hjärta krossas
och jag skulle tro att det inte finns något att leva för
Ni ska veta för alltid att jag älskar er,
Ni betyder allt för mig

Anonym

Flickan som inte fick gå på

en tjej Som vAr tIo år hoppade twist en 
dag. Sedan fick hon för sig att hon skulle stå 
på en boll samtidigt som hon hoppade twist. 
Plötsligt rullade bollen i väg och hon ramlade 
på ett galler. Hon föll ihop på marken och 
tappade andan.

Tjejens kompisar ropade på hennes mamma 
och pappa. De åkte iväg till sjukhuset där läka-
ren sade att hon fått en spricka i bröstbenet.

Två dagar senare kom hennes kompis och 
frågade om hon ville följa med på cirkus. 
Men hon fick inte skratta eller gråta så därför 
kunde hon inte gå på cirkus. Det tyckte hon 
var så tråkigt att hon började gråta. Då tyckte 
hon att hon lika gärna kunde gå på cirkus och 
skratta. Men hon fick ändå inte följa med sin 
kompis. 

30 år senare har hon fortfarande inte varit 
på cirkus.

Oliver Björkman 
4 B Backaskolan

när mIn mAmmA vAr lIten gillade hon att plocka hallon och svamp i Dalstad. Hennes 
familj hade ett stort sommarhus där. En gång när hon skulle cykla iväg och plocka hallon höll 
hon på att krocka med en älg. Älgen var jättestor och sprang ut en meter framför mammas 
cykel. Hon fick tvärbromsa och cykelstyret böjde sig. Den gången plockade hon inte hallon.

Pontus Bylund 4 B Backaskolan

Jagad av svart-
klädd man
när mIn mammas faster job-
bade i Olskroken så skulle hon 
låsa och larma efter sig så när 
hon hade gjort det så skulle hon 
gå till busshållplatsen. Hon 
började gå. Sedan kände hon att 
någon rörde hennes rygg. Hon 
vände sig om där stod en svart-
klädd man med vitt ansikte. 
Hon började springa mannen 
sprang efter henne. Sedan kom 
det snö då försvann mannen. 
Efter det slutade hon att jobba i 
Olskroken. 

Anonym

Om de gjorde fel fick de stryk
när mIn mamma och pappa var små fick de inte göra fel och när de gjorde det då fick de stryk i skolan. 
Min pappas skola låg 2 km från hemmet och han fick gå dit varje dag.  När min mamma var liten fick hon 
gå en mil för att hämta vatten från en brunn till hemmet. Min pappa brukade också hämta vatten från en 
brunn därför hade de det jättesvårt. Karim Annwar

4  B Backaskolan

Mamma gjorde 7 mål!
mAmmA Kommer IHåg en fotbollsmatch för många år 
sen. Så här berättar hon:

Jag och min kompis Anki var på en veckas fotbolls-
lägger i Hällevik. Vi träffade en massa andra fotbollsspe-
lare, tränade mycket och hade kul

Under den veckan skulle mitt fotbollslag, Hällaryd 
spela match mot IF Backa. Det var en match i serien 
och vår tränare Leif ville gärna att Anki och jag skulle 
spelade med. Det var OK. Så han fick komma och hämta 
oss inför matchen.

Anki spelade libero (sista man) och var väldigt 
duktig och behövdes verkligen. Jag var ibland mittfältare 

och ibland 
anfallare. 
Denna gång 
skulle jag 
spela i anfallet 
men det var vi 
ganska många 

som ville göra så alla kunde ju inte vara med.
Innan matchen sade Leif till mig om du gör tre mål 

i första halvlek så får du vara med i andra också. Det 
gjorde jag!!! Jag gjorde totalt 7 mål i matchen och vi 
vann med 10-0! Så tränaren var ganska nöjd med att han 
åkte ända till Hällevik för att hämta oss.

Edvin Erléus
4 B Backaskolan

Mamma 
och  älgen

Älskar dig
jag är så kär i dig men jag kan inte säga någonting
När jag ser dig blir jag glad
När jag fryser kollar jag bara i dina ögon och blir varm
jag älskar ditt leende mot mig
du är den bästa jag vet
jag älskar dig
Ge mig ett råd hur jag ska säga det till dig,
hur jag ska bevisa dig att jag älskar dig

Anonym
 6 d Skälltorpsskolan

Ola la la våren är här solen strålar fåglarna kvittrar och barnen leker ute  
ola la la vi ska byta ut overaller mot vårjackor
ola la la byta vinterskor mot vårskor vi ska springa och leka
ola la la vi ska springa och leka  som fjärilar och fåglar
ola la  våren är här

Madeleine
 Kultans fritidsgård
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det vAr en gång en pojke som hette Luig. 
Han hade kaxiga föräldrar som bråkade hela 
tiden och slog honom. En dag blev Luig arg 
för att hans pappa gav honom en örfil. Han 
sprang upp till sitt rum och tog sin ryggsäck 
och började stoppa in sina kläder i rygg-
säcken. Sedan smög han till köket och gjorde 
några mackor. Efter det gick han upp till sitt 
rum igen. Han öppnade fönstret och hop-

pade ut i det mörka och sprang till skogen, 
genom många träd och buskar. 

Plötsligt märkte han att han var långt inne 
i skogen. Han började frysa så han tog fram 
sina kläder ur ryggsäcken och en macka. När 
han åt mackan tänkte han på sina föräldrar. 
Han saknade dem och fick tårar i ögonen. 

Luig sprang allt vad han kunde tillbaka 
hem. Han hoppade in genom sitt fönster och 

la sig i sin säng. Hans mamma kom in precis 
när han lagt sig! Hon pussade honom på 
pannan och sade:

”Förlåt.”
Han förlät dom. När han somnade 

drömde han att kastade snöbollar.
Benjamin Arapovic, Taner Tarhan 

Sem Ogba, Adis Basic, Gaimend Sokoli
Kultans fritidsgård

Fantasi och verklighet

INBR TTET
…som gick
åt skogen
ett Inbrott som inte gick så 
bra. Man kan verkligen säga att 
det kunde ha gått bättre.

Det var ett inbrott som nästan 
lyckades. Inbrottet skedde här 
i Backa ganska nära torget. 
Rånarna försökte ta sig igenom 
ventilationen, men eftersom 
dom var fyra så vägde dom 
ganska mycket så dom brakade 
igenom ventilationen i stället för 
fortsätta.

Dom landade ganska nära 
bankvalvet men det oturliga var 
att dom landa mitt i lasersenso-
rerna. Larmet startade och dom 
försökte fly.

Rånarna var en tjej och tre 
killar. Rånarna slet och drog 
i dörren men dom lyckades 
inte dra upp dörren. Men dom 
tänkte inte på skylten längst upp 
på dörren som det stod push på.

Snart var polisen där. Men 
rånarna var inte där. För en av 
rånarna tog tag i en stol och slog 
sönder rutan. Men dom hittade 
bloddroppar eftersom stolen som 
rånaren slog sönder glaset med 
prickade en av killarna i huvudet 
så att han började blöda.

Jesper Junell, Leo Brogren 
4 B Backaskolan

…i Danske bank
Igår klockan åtta på kvällen rånades Danske bank 
på en miljon kronor av tre maskerade män.

Tjuvarna har inte lämnat några fingeravtryck men 
dom har lämnat några spår som till exempel blod, 
trasbit av deras kläder, hår från luvan dem tappade.

Jag har intervjuat polischef Ronald som säger:
– Vi tror att rånarna har åkt över till Norge. Vi har 

meddelat Norska polisen att hålla ögonen öppna.
Banktjänstemannen Rolf Lundvik säger att han 

såg rånaren utan masken och har lämnat information 
till polisen hur mannen såg ut. Rolf säger att om dom 
fångar tjuvarna kan han identifiera mannen han såg.

Vittnet Siv Olsson skulle gå och ta ut pengar 
när rånarna kom. Hon hörde dem skrika nere på 
golvet. Hon tyckte att den första rånaren lät ung och 
förvirrad och att den andra mannen lät som han var 
i fyrtio-årsåldern och den tredje mannen tror Siv var 
en kvinna.

Alex Henryz
5 A Backaskolan…för Backaskolsposten

…på Hemköp
en tjuv har rånat 1 miljon kronor på Hemköp. 
Rånet inträffade 22 oktober 2010 på Hisingen i 
Göteborg.
– Den misstänkte tror vi är Eric Saade, säger chefen 
på Hemköp.
Tjuven tog sig in med en kofot genom ett fönster. 
Den misstänkte är häktad och väntar på rättegång.

Isabelle Shamoun 
Molly Alvefelt
4 B Backaskolan

…hemma hos mej
I AuguStI 2006 hade vi inbrott hemma hos 
mig. De tog allt som var värdefullt. 

Börja läsa om ……3….2…..1…..LÄS
Vi skulle åka till min mormor och mor-

fars sommarstuga ute på landet. När vi kom 
hem och jag kollade in genom fönstret såg 
det inte ut som när vi åkte dit.

Vi gick in och allting såg ut som ett 
bombnedslag. Jag sprang in i mitt rum och 
allt värdefullt var borta. Dom hade tagit 
mitt Playstation 2 och alla mina bra spel.

Dom hade slagit sönder larmet så att det 
slutade tjuta men det dom inte visste var att 
signalen redan hade gått fram till polisen, 
men när polisen kom var dom borta.

Vi märkte att fönstret i vardagsrummet 
var sönderslaget och utanför fönstret låg det 
en stege.

När vi gick in i garaget så var pappas Ford 
borta. Vi gick in igen och Mamma skulle 
hämta sitt smyckeskrin men det var också 
borta.

Nu fanns det inte så mycket att göra åt sa-
ken. Vi fick sova över hos våra bästa vänner. 
Nästa dag så ringde polisen till pappas mobil 
och sa att dom hade hittat pappas Ford.

Tim Panula
5 A Backaskolan

När Luig rymde
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Mamman som 
föRsvaNN

Föräldrarna kom aldrig tillbaka
det vAr en gång en FlICKA som hette Anna. Hon hade långt och lockigt hår. 
Anna bodde med sina föräldrar i ett litet hus utanför en stad. En kväll innan Anna 
skulle lägga sig sade sin pappa:

– Anna i natt ska jag och mamma gå på en fest i stan men när du vaknar är vi 
hemma igen.

– Det är bra pappa, sa Anna.
Nästa dag när Anna vaknade var inte hennes föräldrar hemma. Anna blev orolig 

men försökte vara lugn.  Hon gick in till i sitt rum och började läsa. Tiden gick fort. 
Plötsligt hördes ett ljud. Hon sprang till dörren och kollade. Det var hennes kompis 
Maria. Anna berättade för Maria vad som hänt. Maria försökte få Anna att tänka på 
annat. De gick in i rummet och lekte. Det knackade på dörren. Flickorna sprang  och 
öppnade. Det var en man som sade:

– Är du Anna?
– Ja! , sade Anna. Har det hänt något?
–Ja, sa mannen.
– Vadå !? frågade flickorna samtidigt.
– Jo, Anna dina föräldrar dog i morse när de var på väg hem. Men ingen vet vad 

som hände. Jag får nog fråga din granne om du får sova över hos dem. 
Anna lyssnade klart på vad mannen sade med tårar i ögonen och sprang in i sitt 

rum. Hon grät tills hon somnade. Maria sov över. Anna mådde dåligt under natten. 
Sedan den dagen bodde Anna och Maria tillsammans som två bästa kompisar gör.

Renata Stanca
6 A Skälltorpsskolan

Rada-bron 
det vAr en gång nIo bröder som byggde en bro över 
en flod som delade staden. De bodde i två delar. På da-
garna byggde de upp bron och dagen efter var det de byggt 
upp samman-fallet. Bröderna fortsatte att bygga bron i 
flera månader med samma resultat. 

För att bron inte skulle rasa ihop var de tvungen att 
varje kväll offra en av sina fruar. Ingen av de nio bröderna 
ville offra sin fru. De kom överens om att den fru som 
kommer med lunch till bröderna dagen efter ska vara den 
som ska offras. 

På kvällen när bröderna gick hem talade alla om för 
sina fruar att inte laga mat dagen efter förutom Rada, den 
minsta brodern som inte sade något till sin fru. Eftersom 
bröderna hade lovat varandra att inte säga något till sina 
fruar. 

På morgonen gick alla nio bröderna tillbaka för att 
fortsätta att bygga. Vid lunchtid kom Radas fru med mat 
till de alla. Enligt överenskommelsen så skulle Rada offra 
sin fru och mura in henne i bron och så skedde. Därför är 
Rada-bron uppkallad efter denna händelse.

Pece Milevski
5 A Backaskolan

det vAr en gång en 10-årIg flicka 
som hette Klara. Hon levde lyckligt 
med sin mamma Greta ute på landet. 
Greta var en 41-årig kvinna som samla-
de på nästan allt möjligt. Men det hon 
gillade mest att samla på var träskor. 
Hon hade hundratals. 

En 
dag, en helt 

vanlig dag, trodde dom 
att det skulle hända något men dom 

visste inte vad som väntade. Greta gick 
som vanligt in och väckte Klara kl 
06.30.  Klara steg upp och gjorde sig i 
ordning och gick till skolan.

Greta, som för tillfället var arbets-
lös, gjorde sig sysselsatt genom att 
städa. Hon diskade, skurade och tvät-
tade i floden, eftersom det inte fanns 
några tvättmaskiner på den tiden. 

På eftermiddagen kom Klara hem 
från skolan. Hon gick in och ropade 
på mamma men fick inget svar. Hon 
gick runt och letade överallt där hennes 
mamma gillade att vara. Klara gick 
ut i trädgården och letade – ingen 

var där. Då såg hon att det stod en 
tvättkorg med lite kläder i precis intill 
floden. Hon gick dit. Då fick hon sitt 
livs chock. Hennes mammas träskor 
låg och flöt i floden. Klara fick panik 
och visste inte vad hon skulle göra. 
Hon trodde ju att hennes mamma har 
ramlat i floden och drunknat. Hon 
sprang till närmaste granne som ringde 
efter hjälp. 

Någon månad senare hölls begrav-
ning i den vackra och enda kyrkan i 
byn. Det blev en väldigt lyckad begrav-
ning trots allt

Klara blev äldre. Hon gifte sig och 
fick ett barn. De levde lyckligt i början 
tills mannen dog i en hjärnblödning. 
Men Klara orkade inte ta hand om sitt 
barn efter allt som hade hänt henne. 
Barnets lärare erbjöd sig att ta hand om 
barnet. Klara var väldigt tacksam över 
det och flyttade in på ett ålderdoms-
hem  Där levde hon resten av sitt liv…

Madelene Lankinen
6 d Skälltorpsskolan

det vAr en gång en rIddAre som bodde i ett stort slott. 
När riddaren dog, då kom en stor tjockiskung. 

En dag när han skulle sova hörde han något eller någon 
som gick i trappan, det kom närmare och närmare, till slut 
hörde han ingenting men så såg han att det rörde på sig. 

Han blev så rädd att han skrek. Han hörde spöken 
springa ned för trappan. Nästa morgon var han så livrädd 
att han darrade. Betjänten skrek att frukosten var klar. 
Kungen frågade:

– Vad blir det? 
– Det blir huggorm blandat med snorkråkor.
 Kungen sade:
– Ja det verkar ju gott. 
Denna kväll skulle han ta reda på 

vad det var som var vid dörren. Han 
skulle börja leta i källaren, men det 
var tänt. Han öppnade källardör-
ren och såg ett bord med en blodig 
yxa. Sedan hörde han att någon kom, så han 
var tvungen att gömma sig i ett skåp. Då var 
det betjänten som kom. Han tog tag i yxan och torkade av 
blodet och gick i väg. 

Kungen smet snabbt i väg. När han var vid trappan så såg 
betjänten honom och började jaga kungen. Betjänten kas-
tade yxan, missade första gången men andra kastet satte han 
i kungens rygg. Då hörde betjänten en stor smäll uppifrån, 
det var spökriddaren. 

Spökriddaren slet av betjäntens huvud, armar och ben. 
Andreas Norén
5 A Backaskolan
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AnnIKA roCKStröm är 52 år gam-
mal och bor i Brastad med sin sambo 
Urban. Annika höll en föreläsning på 
Backaskolan och berättade att hon har 
sett mareld och simmat i det. Hon har 
tillsammans med åtta andra personer 
skrivit boken ”Klippa sten & sand”.

Annika Rockström jobbar som 
berättare, konstnär, illustratör och 
pedagog.

Den senaste boken hon har gjort 
heter ”Paddla kajak i Bohuslän”. Hon 
har även illustrerat boken ”Din syster 
Elina”. 

Annika berättar att hon oftast 
inte tjänar så mycket på att skriva 
böcker men när hon är på skolor 
och har föreläsningar då får hon bra 
betalt. Många betalar henne även för 
hennes fina foton. Hon har skrivit 
och illustrerat boken ”Lilla havet”. 

Hennes favoritbok heter ”Kvinnor 
som slår följe med vargar”. 

Annika känner sig mer som il-
lustratör än författare. Men hon kan 
berätta genom bilder. Hon tycker att 
om man vill bli illustratör ska man 
titta på bilder och vara uppmärksam. 
Och om man ska bli författare då ska 
man läsa mycket och skriva eget. 

Annika gör inte böckerna bara för 
pengar utan också för att barn och 
vuxna ska lära sig.

Alex Henryz, Rickard Ljungh 
Tim Panula, Fabian Storsletten

5 A Backaskolan

Annika
fick fart
på fantasin
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Annika Rockström berättade om hur hon gör när hon skriver och 
illustrerar sina böcker – och barnen fick också tips som de direkt 
kunde använda för att skapa egna berättelser och bilder.

BAC A


