
Vi har besökt
Clarebergs ridklubb

sid 16

NÄr – ett bra ord 
att börja med

sid 4

På sPaNiNg
i Kärra centrum

sid 6-7

Massor av dikter & berättelser!  sid 5 och 10-15

Läs om fotbollsproffsen Robin och Alieu  sid 9

Kulturtidning 
av och för barn

på Norra Hisingen

• Nr 1 Februari 2012



Tidningen Made in Kärra ges ut av 
Författarcentrum Väst med stöd av 
Allmänna Arvsfonden. Tidningen 
distribueras gratis till samtliga elever 
mellan 10 och 13 år i Kärras skolor.

Chefredaktör/ansvarig utgivare
Homeira Tari, 070 751 64 28
homeira.tari@madeinbacka.com

Redigering & grafisk form
Stefan Eliasson, 0739 19 14 12
stefan@eliassoninformation.se

Administration
Christina Norrman
kanslivast@forfattarcentrum.se

Tryck
Geson, Kungsbacka

Hemsida
www.madeinbacka.com
Ansvarig: Sahar Amini

På omslagsbilden ses handledarna 
Carl-Magnus Höglund och Carl 
Forsberg tillsammans med många 
av de barn på Kärraskolan som 
medverkar i tidningen.
Foto: Biljan Kadir

FO
TO

: SA
H

A
R

 A
M

IN
I

ISSN 2000–4605

Nr1 2012

2

Vi behöver mötas!
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När var Backabranden? 
29 oktober 1998.

Hur många var där?
Cirka 400 personer.

Hur gamla var de som var där? 
Mellan 14-17 år men den yngsta som var där 
var 12 och den äldsta var 21.

Hur många dog och skadades?
215 fördes till sjukhus och 63 dog.
Fast alla som överlevde skadades väl mer 
eller mindre psykiskt.

Vad var det som hände och varför? 
Det var fyra killar som inte ville betala, så  
de fick inte komma in. De såg att en dörr 
var lite öppen till nödutgången och gick in 
där och tände på. Allt började brinna väl-
digt fort. Deras mening var inte att någon 
skulle dö utan de ville bara förstöra festen. 
Folk började känna röklukt och började 
skrika att det brinner. Det var någon som 
öppnade nödutgångsdörren och då kom 

det in massa svart rök i hela lokalen och 
människorna greps av panik och började 
springa mot den enda dörren som fanns i 
lokalen. Den blev igentäppt av människor, 
folk började ramla ihop på golvet och det 
blev väldigt varmt i lokalen, mellan 300 
och 1100 grader. Men de flesta dog inte av 
elden utan av röken. Det räcker med att 
man andas fyra andetag av den röken så är 
man död. 

Hur gamla var de som anlade branden?
Mellan 15 och 17 år. 

Vad fick de för straff?
Den äldsta fick 8 års fängelse, två fick 7 år 
och den yngsta fick 4 år på ungdomsanstalt.

Hur lång tid tog det innan du kunde börja leva ett 
normalt liv igen?

Det tog exakt 10 år.

Hur har du lyckats bearbeta en sådan sorg?
Jag fick psykologhjälp, familj och vänner 
hjälpte mig. Och de andra som också var 

med om det här, vi som förstod varandra.

Vet du hur det har gått för andra som var med om 
Backabranden?

För många har det gått väldigt snett medan 
andra har kommit på banan igen.

Hur ofta föreläser ni om det här? 
Förra året förläste vi en gång i veckan runt 
om i Göteborg och i en del städer utanför 
Göteborg. Vi förläser mest på skolor.

Vad heter er förening och var har ni er lokal?
Föreningen heter BOA (BrandOffrens 
Anhöriga). Vår lokal är samma lokal som 
branden var i. 

Och sista frågan hur känns det att sitta och berätta om 
det här?

Det känns bra men jag vill inte blotta mig 
för mycket eftersom jag jobbar här.

Joel Green
Kärras fritidsgård

Bobby Stankovic berättar vad 
som hände vid Backa-branden

ViNterN har börjat packa sina tjocka kläder, långvariga kalla och mörka      
dagar, frusna och blåsiga tårar för att lämna sin plats till en av de vackraste 
årstiderna, våren. Ja, våren är på väg till oss. Mångfärgade tulpaner har bör-
jat sträcka sig ur jorden och leka kurragömma med solen, vindarnas mjuka 
smekningar och vandrande fåglar, fåglar som flyger fritt över himlen, havet, 
varje träd och kvittrar att de har vandrat tillbaka till den våta och gröna 
jorden, Sverige.

Ni har säkert hört om Backa-barnens tidning, Made in Backa. Tidningen 
skrivs just av barn och ungdomar och har funnits snart i två år. Den har nu 
lyckats sträcka sig både till Tuve och Kärra för att barnen även i dessa områ-
den ska få möjlighet att skapa och dela med sig sina magiska och intressanta 
berättelser, dikter och reportage. 

Vi bor i Sverige men många av oss – barn, föräldrar och även mor- 
och farföräldrar – kommer från andra delar av världen. För att kunna 
lära känna varandra, varandras olika kulturer och historier behöver 
vi mötas. Det ger oss möjligheten att se bättre allt vi har gemensamt 
och även förstå och acceptera våra olikheter. Att göra en tidning 
tillsammans är ett sätt att nå detta, tycker jag. 

Många barn i Kärra vet redan vad jag pratar om för under hösten och vin-
tern har vi träffats och skrivit. Poeten Carl Forsberg, journalisten Carl Magnus 
Höglund och författaren Stig Hansén har varit i Kärraskolan och jobbat med 
60 elever. Sagopedagogen Inger Duberg har varit på fritidsgården Tärningen 
och jobbat med många barn. Bobbi Slobodan Stankovic har också haft före-
läsning för högstadiet i fritidsgården. I det här första numret kan ni läsa om 
allt detta.

Till sist vill jag passa på att tacka läraren Patrik Nordqvist och även perso-
nalen på Kärras fritidsgård för ett jättebra samarbete.

Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare

FO
TO

: B
ILJA

N
 K

A
D

IR



4

5

 Vad fick dig att bli författare?
 Det började med att jag 
reste i Kina. Där träf-
fade jag många intressanta 
människor och miljöer. 
De inspirerade mig till att 
skriva boken Shanghai, 
Shanghai.

När började din författarkarriär?
Jag började skriva böcker år 
1980. Innan det skrev jag i 
olika tidningar.

Vad brukar inspirera dig till att 
skriva en bok?

Jag får inspiration av att 
läsa andra bra böcker.

Hur är livet som författare?
Det är hårt, man jobbar 
mycket varje dag. Jag jobbar 
själv 4-5 timmar varje dag 
med en bok.

Håller du på med någon bok just nu?
Jag håller alltid på med 
någon bok.

Hur många gånger måste du skriva 
om en bok innan du blir nöjd?

Jag skriver säkert om den 
10 gånger innan jag blir 
riktigt nöjd.

Skulle du kunna skriva en barn/
ungdomsbok?

Jag skulle kunna tänka mig 
det, ja.

Gör du något annat än att skriva 
böcker?

Jag skriver i tidningen 
också.

Tror du att du kommer att fortsätta 
skriva böcker om 20 år?

Absolut!

Om du inte hade jobbet som förfat-
tare vad hade du jobbat med då?

Jag hade troligen jobbat 
som brevbärare, för jag 
älskar att springa.

Vilken bok som du skrivit är du mest 
nöjd med?

Jag är mest nöjd med boken 
”Far, Far” som handlar om 
min pappa.

Skulle du kunna skriva en engelsk 
bok?

Det tror jag inte för det är 
mycket svårare att skriva en 
bok på engelska. Det finns 
ett ordspråk som lyder: För 
varje svenskt ord finns det 
fyra engelska.

 Hur många böcker har du skrivit?
Jag har skrivit upp mot 45 
böcker.

Vad gör du om du fastnar i ditt 
skrivande, har du några knep?

Jag brukar tänka på något 
som hänt t ex en händelse.

Har du några tips till dem som vill bli 
författare?

Ja, jag har ett tips. Det är 
bra att skriva varje dag och 
bestämma en speciell tid-
punkt t ex klockan 17.00. 
Det blir som en helig tid 
som ingen annan får störa.

Vi har en sista fråga. Har du någon 
hemlighet du skulle vilja berätta?

Ja, jag har en. Av alla mina 
45 böcker så börjar nästan 
alla med ordet när.

 Maja Tegstad
 Klara Ahlström

Antonia Ohlsson

Stig Hansén är en författare med en ganska ovanlig 
bakgrund. Han hade ett speciellt förhållande till sin 
far som dog när han var 15 år. Stig har skrivit flera 
böcker om det. När han skrev sin bok ”Far, Far” fick 
han många brev från läsare. Han berättade för oss att 
han inte hade 
kunnat skriva 
den boken om 
hans far inte 
varit död. 
Stig Hansén 
har även skrivit 
böcker om 
olika kända 
människor t ex 
Bruce Springsteen. Vi har träffat honom och pratat 
om hans författarkarriär.

…bra ord
att börja
en bok med,
tycker Stig

När

Stig Hansén har skrivit 45 böcker och nästan alla har han börjat med samma ord.

 Maja Tegstad, Klara Ahlström och Antonia Ohlsson hade hittat på en massa frågor till 
Stig.
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Jag minns...
När författaren Stig Hansén var på besök i Kärraskolan gav han eleverna i 
uppgift att skriva om ett speciellt minne. Det här är några av berättelserna.

Jag, Oscar, mamma och pappa går ur bilen 
och börjar gå emot kyrkan. Gruset vi går på är 
vitt. Jag har aldrig sett vitt grus förut men när 
vi kommer fram till porten tar gruset slut. Vi 
öppnar porten och kommer först in till ett litet 
mörkt rum med säkert 20 tända ljus. Där står 
det en man vid en bänk som delar ut lappar till 
alla som går förbi. Vi går fram till mannen, tar 
varsin lapp och börjar gå in i kyrkans inre rum. 
När vi går på den röda, långa mattan känner 
jag mig som en sådan kändis man sett på tv. 
Fast i stället för en massa människor som tar 
kort så sitter alla ner i bänkarna och gråter. Vi i 
vår familj går nästan längst fram och sätter oss 
på en bänk. När vi suttit där i fem minuter och 

hälsat på alla släktingar, så kommer prästen in 
och ställer sig vid ett slags kateder. Han börjar 
prata: 
– Vi har samlats här idag…

Jag lyssnar inte på honom utan tänker bara 
på alla fina stunder vi haft tillsammans, farfar 
och jag. Alla minnen som jag aldrig kommer 
glömma. 

– Alla som vill får komma fram och ge 
en sista hälsning till Gunder Nilsson, säger 
prästen. Vi börjar där, säger han och pekar på 
oss.

Vi går fram till gamla farfar och säger farväl. 
För alltid. Jag lämnar en blodröd ros på kistan. 
Jag kan inte hålla mina tårar.

…den snygga 
tandläkaren
hoN kom in i dörren, hon 
hade på sig en vit rock och 
jeans. Hon började göra 
en helt vanlig rutinkoll. 
Det var nog den snyggaste 
tjejen jag har sett. Hon 
hette Malin. Malin hade 
svarta boots och en perfekt 
solbränna. Hon hade stora 
bruna ögon.

Oscar Lord
Kärraskolan årskurs 6

…en dag på stranden
Jag står på den mjuka sandstranden. Jag tittar ut på det 
turkosa havet. Solen lyser på mitt ansikte, det fläktar skönt 
mot mig. Jag sätter mig på solstolen och njuter av allt. När 
jag känner mig ganska varm går jag mot vattnet. Först tårna 
sedan upp till huvudet. Jag går upp ur vattnet och känner 
värmen igen mot mig. Jag lägger mig i solstolen igen, jag 
stället en parasoll över mig. Efter en lång och skön stund 
i solen, så beger jag mig till en liten kiosk på andra sidan 
vägen av stranden. Jag köper en isglass, jag känner hur den 
smälter i min mun. Nu går jag iväg till solstolen igen. Ma-
drassen på solstolen var gjord av skinn, den var jättevarm. 
Jag måste lägga en handduk över. Med glassen i handen, 
stranden framför mig och solen som värmer, är allt bra.

Emelie Strandberg
Kärraskolan årskurs 6

…när jag        
försov mig
klockaN 8.10 tittar jag på 
klockan och hoppar ur sängen 
och säger: Jag har försovit mig 
igen! Jag vet inte om jag ska gå till 
skolan för att jag skäms att säga 
till min lärare att jag har förso-
vit mig. Jag går till toaletten och 
borstar tänderna. Sedan klär jag 
på mig och går till skolan. När jag 
kommer fram till dörren är den 
låst. Då kommer jag ihåg att vi 
har studiedag.

Ade Obaitan
Kärraskolan årskurs  6

…när jag blev 
biten av en 
hund
eN dag när jag var 2 år gick jag 
på dagisets gård och grät. Jag var 
mycket ledsen för att jag hade 
blivit biten av en hund. Det var 
en fröken som var mörkhårig. 
Hon hade stora bruna ögon och 
ett snällt leende. Hon frågade vad 
som hade hänt, jag sade att jag 
hade blivit biten av en hund. Då 
fick jag gå hem.

Danielle Ntioley
Kärraskolan årskurs 6

Elin Nilsson
Kärraskolan årskurs  6

…när jag sa farväl till farfar
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Så tycker vuxna
om Kärra 
Vi gick till Kärra centrum och vi ställde dessa frågor 
till vuxna som var där: 
Tycker du att det är lugnt här i Kärra?
Trivs du här i Kärra? 
Finns det några aktiviteter för vuxna?
Vad brukar du göra här uppe i centrum? Bor du här i 
Kärra?

Några sade att de inte hade tid och vi kunde bara 
prata med fyra personer.

 De flesta vi frågade tyckte att det är lugnt här i 
Kärra och de trivs här. Det finns några vuxenakti-
viteter (t ex vuxengymnastik) men inte så många är 
engagerade. De flesta brukar handla uppe i centrum. 
Det var bara några som bodde här i Kärra.

Johan Olofsson
Nadhif Ginola
Oscar Duvling

Vi har intervjuat en person som jobbar på 
Cajsas blomsteraffär. När vi kom in luktade 
det gott. Det doftade blommor. När vi kom 
fram till kassan så ställde vi några frågor.

Personen som vi intervjuade vet vi inte vad 
hon heter. Hon har bara jobbat där i ett år och 
det är inte hon som bestämmer priserna. Det 
gör leverantörerna

Hon som äger affären heter Carina och har 

haft den i tre år.
Hon som vi intervjuade började jobba i af-

fären för att hon gillar blommor.
Det är två stycken som jobbar där och tre 

jobbar extra. Man jobbar åtta timmar om 
dagen om man ska jobba tills det stänger.

De vet inte hur mycket de tjänar på en dag 
och de vet inte när affären byggdes.

Personalen får inte ta hem blommor när de 

vill. Bara på en lördag om blomman är på väg 
att bli gammal.

Affären har aldrig blivit rånad.
Lucas Jonasson

Arash Darakhsh Mobarekeh
Sandra Erlic
Erik Gefvert

Det
doftar 
gott i 
Cajsas 
butik Vi har intervjuat

anställda

Tissie      
26 år

Amra     
29 år

Kjell      
72 årVad tycker du om 

ICA?
Det är 
bra.

Jag 
tycker 
att det 
är jät-
tebra.

Jag 
tycker 
att det 
är nära 
och bra.Tycker du att ICA 

säljer bra och färska produkter?

Jag 
tycker 
att vissa 
varor är 
bra.

Ja, det 
gör de.

Ja, det 
tycker 
jag. 

Vad är din favorit- 
produkt från ICA?

Allt. Vet 
inte.

Bröd. 
Tycker du att det är 
dyrt eller billigt på 
ICA

Jag 
tycker 
att det 
är jätte-
dyrt.

Dyrt. Inte 
billigt, 
det är 
dyrt.

Är du stamkund på 
ICA?

Ja, det 
är jag.

Ja, det 
är jag. 

Ja, det är 
jag.

Helena 
26 år

Cissi   
29 år

Therese 
26 årHandlar du på 

ICA eller någon 
annanstans?

Jag 
handlar 
på ICA.

Jag 
hand-
lar of-
tast på 
ICA.

Jag 
handlar 
på ICA.

Har ni någon gång 
blivit rånade?

Nej, inte 
rånade. 
Men vi 
har haft 
inbrott.

Nej. Inte 
rånade, 
men vi 
har haft 
inbrott.Hur mycket tjänar 

ni per timme?
120 kr 120 kr. 120 kr 

plus OB-
tillägg.Vem äger denna 

ICA-affären?
Jörgen 
Kjer-
stens-
son.

Jörgen 
Kjer-
stens-
son.

Jörgen 
Kjer-
stens-
son.Tror du att 

kunderna är glada 
för at ni säljer lite 
av varje?

Ja, det 
tror jag.

Det 
tror 
jag. 

Absolut 
alla vill 
nog ha 
lite av 
varje.Varför har ni inte 

filmer som man kan 
hyra?

Candy 
har fil-
mer så 
vi vill 
inte kon-
kurrera 
dem.

Vet 
inte.

Vi låter 
Candy 
styra 
det.

 …och kunder på ICA 
Cazandra Jacobson

Angelica Björkebro Jendges
Cornelia Cederlöf
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Jag har spelat i Kärra HF lag P99 i ungefär 
i ett halvår. Vi är 24 st killar som älskar att 
spela handboll. Vi har spelat 15 matcher 
hittills. Vi har vunnit 14 och förlorat 1. Vi 
är så bra så att vi vinner många matcher. Jag 
spelar vänster kant.
Jag har intervjuat min tränare i Kärra hand-
bollsförening, Robert Olsson.

Är det roligt att vara tränare?
 Ja det är jätteroligt att vara tränare för 
man lär känna olika människor.

Varför blev du tränare för p99?
För att de inte hade någon tränare då, så 
jag hoppade in.

Har du några släktingar som spelar handboll?
Mina brorsbarn spelar handboll.

Gillar du handboll själv?
Ja, det gör jag och jag tycker att det är en 
kul sport.

Har du gått i handboll någon gång?
Jag har spelat handboll i 25 år.                                                                                                        

          
FAKTA
Namn: Kärra HF
Dräkt: svart/gul
Hemmaplan: Lillekärrshallen och Kärra 
Sport och simhall
Träningar: Vi tränar tre gånger i veckan.

Anton Nilsson

Intervju med 
min tränare 
Robert Olsson

FrökeN Mari jobbar med 
årskurs 4-6. Mari är Emmas 
och Sannas favoritfröken.

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

 Vilken årskurs jobbar du med?
Jag jobbar med årskurs 4-6.

 Vad tycker du om Klarebergs-
skolan?

Jättebra!

 Vad tycker du om eleverna?
Jag tycker att de är väldigt 
trevliga.

 Varför vill du jobba här?: 
För att jag trivs jättebra 

och har mycket bra arbets-
kamrater. 

Johanna Albo
Andrea Billborg
Olivia Ryttefors,

Kärraskolan
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klarebergsskolaN är en 
skola för elever i åldrarna 
10-16 år. Den har cirka 530 
elever och en riktigt mysig 
matsal. Men på skolan 
finns det en del klotter. 
Klarebergsskolan är en 
skola och fritidsgård. Ett 
av Klarebergsskolans hem-
områden finns i Lillekärr-
skolans lokaler. 

Av alla vi intervjuade 
tycker tre att Klare-
bergsskolan är jättebra. 
Fem tycker att Klare-
bergsskolan är bra. Emma 
och Sanna 12 år gamla, de 
går i årskurs 6 och spelar 

handboll i Kärra HF F-99.

 Vad tycker ni om Klarebergs-
skolan?

Jättebra! 

 Vad tycker ni om skolmaten?
Sådär, vår favoritmat är 
tacos.

 Vad tycker ni om fröknarna?
De är bra, vår favorit-
fröken är Mari. 

 Har ni något eller några favorit 
ämnen i så fall vilket eller vilka?

Våra favoritämnen är 
idrott och hemkunskap, 
men vi gillar inte matte, 
engelska och samhällsori-
entering.

ElEv-
intervju

lärar-
intervju

Vår skola & Handboll  Vår skola & Ha Fotbollsproffs Fotbollsproffs Fotbolls

Omars kusin är 
fotbollsproffs i 
Wigan Athletic 
FC och vi har in-
tervjuat honom.  

Vad heter du?
Alieu Darbo 

Hur gammal är 
du? 

 19 år

Vad var din första 
känsla när du skrev på 
för Wigan?

 Bästa känslan, 
all hård träning                                                                                                  
i ÖIS och Le 
Mans har gett 
utdelning.

Vad är dina framtida 
planer inom fotbollen?

 Jag vill bli en av 

världens bästa 
fotbollsspelare.

Hur känner du         
Gervinho?

 Han var som 
en mentor för 
mig när jag kom 
till Le Mans. 
Han tog hand 
om mig och vi 
pratar samma 

språk så det 
underlättade 
allting.

Stödjer dina föräldrar 
dig inom fotbollen? 

 De är viktiga. 
De hjälpte med 
mat och råd. 
De stödjer mig 
i motgång och 
medgång.

Vad ska man göra för 
att bli fotbollsproffs?

Träna varje dag 
inte ge upp och 
var målmedve-
ten!
Omar Conteh

& Oliver Daun
Kärraskolan

Fakta om Wigan Athletic FC  Wigan Athletic grundades 1932  och kom upp till Premier League 2005. Deras 
hemmaarena heter DW Stadium och har plats för 25 135 åskådare. Ordförande är David Whealan. Tränaren heter Roberto Martinez 
och är från Spanien. Kaptenen i laget är Gary Caldwell och han är från Skottland.

Vill du bli fotbollsproffs? Lyssna på Alieu!

Alieu spelade i ÖIS innan han först 
blev proffs i FC Le Mans i Frankrike 
och sedan i Wigan i England.

När började du spela fotboll?
När jag var 6 år började jag spela i 
Kärra KIF.

Hur gammal var du när du åkte till Holland 
och fanns det några tveksamheter om du 
skulle åka?

Jag var 16 år när jag åkte. Tvek-
samheterna var att det var svårt 
att åka härifrån så ung och lämna 
alla kompisar. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Jag går upp tjugo över sju sedan 
är det frukost med laget kl 8 till 
halv 9 jag brukar vara där kl 8, 
jag gillar att vara tidig. Sedan har 
vi tid att ta det lite lugnt innan 
träningen. Träningen börjar kl, 
10 och slutar halv 12. Sedan har 
jag ledigt resten av dagen. Då 
brukar jag fika med kompisar och 
gå ut med Whisky (Robins hund). 
Han behöver ju också rastas, säger 
Robin och klappar sin hund på 
ryggen.

Var det jobbigt i början när du bodde i Hol-
land utan familj och vänner?

Ja, det var jättejobbigt. Jag hade 
hemlängtan första 3 månaderna, 
sedan kom jag in i det bättre och 
bättre.

Gick du i skolan i Holland?
Nej, jag pluggade på distans.

Hade du någon favoritlärare på Kärra 
Skolan?

Nja, en lärare jag tyckte om var 
Jaan Blomberg.

Vilken position har du när du spelar?
Jag är anfallare.

När bestämde du dig för att satsa på fotbol-
len heltid?

När jag flyttade till Holland.

Vilket lag spelar du i just nu?
Just nu spelar jag i BK Häcken 
eftersom jag är utlånad dit. Men i 
Holland spelar jag i Heerenveen.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag vill spela mycket i Sverige se-
dan vill jag spela utomlands igen.

Vad tänker du göra när du inte längre spelar 
fotboll?

Jag vill jobba i klädaffär eller bli 
tränare.

Vad hette din tränare när du spelade i Kärra 
KIF?

Jag hade många tränare men 
några var Johnny Gillbert, Stefan 
Carlson och min pappa.

Hur ofta tränar du?
8 gånger i veckan tränar jag.

Vad är det som är så roligt med fotboll ?
Allt är roligt!

Robin var bara 16 när han flyttade
till Holland för att spela fotboll

Vilket var ditt drömlag att spela i när 
du var liten?

Manchester United.

Har du någon favorit lag?
Manchester United och 
Roma.

Har du några fotbollsspelare du ser 
upp till eller tycker är bra?

Zlatan och Christiano 
Ronaldo.

När och varför bestämde du dig för 
att skaffa hund?

Jag har alltid älskat hundar 
Jag och min flickvän 
bestämde oss för att skaffa 
hund i Holland, det blev en 
Rottweiler som vi döpte till 
Whisky. 

Karolina Búcaro Stenman 

”Jag hade hem-
längtan första 3 
månaderna.”
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det Var en gång en liten by vid namn 
Jazzay. Byn låg i den vackra sagovärlden 
Mottemå. Mitt i byn stod en staty 
som föreställde den fruktade 
draken Ossian. Draken hade 
under en lång tid plågat 
byborna. När Ossian kom brände 
han ner allt i sin väg.

I byn hade det bott många 
människor men när Ossian kom 
flydde en stor del av byns befolkning. 
Det bodde bara kvar några få familjer. 
Bland människorna som bodde kvar 
fanns två unga flickor. Flickorna hade 
bott ensamma i snart 3 år. Några år efter 
att flickorna föddes dog deras föräldrar. 
Flickorna var döpta till Luna och Sunce, 
som betyder Månen och Solen. De blev 
omhändertagna av en gammal vis man. 
Han tog väl hand om dem och lärde 
dem allt han visste. Några dagar efter 
att Luna & Sunce fyllt 13 dog den gamla 
mannen och de fick klara sig själva.

Nu hade det gått tre år och Luna & 
Sunce hade nyss fyllt 16 år.

– Upp med dig din sömntuta, skrek 
Luna

– Nej, jag orkar inte, skrek Sunce 

Ossian

tillbaka.
– Ska du ligga i sängen hela dagen 

eller?
– Nej, bara några timmar till, svarade 

Sunce
– Nej, det får du faktisk inte!
– Okey, du behöver inte skälla på mig.
Flickorna åt sin frukost, klädde på 

sig och gick ut ur stugan. De bestämde 
sig för att gå och mata fåren på ängen 
utanför. När de kom fram märkte de att 
något var fel, det verkade som om fåren 
var oroliga över något. Plötsligt hördes 
ett dovt: 

– Grrrrrr!
De kollade upp och såg en stor blå 

skepnad som de så väl kände igen.
– Vi måste härifrån. Nu, utbrast Sunce
De började spring tillbaka mot byn.
– Jag har så stor lust att Halajkutta 

den där draken! Skrek Luna
– Ja, eller hur!
De sprang in i en grotta.
– Vad ska vi göra nu?
De hörde ett rytande och såg drakens 

huvud i grottöppningen.
– Aaahhhahahhh! skrek den.
De tog fram sina fickknivar och stack i 

drakens hjärta och draken var död!
Maja Tegstad & Klara Ahlström

Kärraskolan

Harleys
Hittegods
det Var en gång en 
kille. Han tappade sitt 
guldklocka i hand-
fatet. Då ringde det 
i Harleys hittegod-
sklocka. Harley och 
Milton var tvungna 
att hitta klockan men 
först var de tvungna 
att hitta personen 
som tappat den. 
De hade en hittegod-
sklocka som visade 
vem personen var. 
Det var Lars-Olof 
Björkman. De flög 
med Harleys privatjet. 
Lars-Olof bodde på 
Kipparegatan 71. Har-
ley gjorde så att han 

och Milton krympte. 
Och så flög de ner i 
rörvärlden. När de var 
framme frågade han 
om hans kompisar 
hade sett en guld-
klocka. 
– Ja, den ligger i vär-
desakslådan, sa Murre 
och Snurre.
Harley hittade klock-
an. Sedan flög han 
upp genom röret och 
gav klockan till Lars-
Olof.  
– Tack, sa Lars-Olof 
och gav Harley 100 kr. 
– Det var så lite så, sa 
Harley och åkte hem 
igen.

Danielle Ntioley 
Linus Parviainen

Kärraskolan

Matilda Petersen och Elin Nilsson på Kärraskolan får skrivtips av Carl Forsberg. Carl, som är 
poet och redaktör för en kulturtidskrift, är en av de vuxna som hjälpt oss att göra den här 
tidningen. 

Telefånigt
Iphone är så bra
En banan Iphone,  det vill jag ha
Gul och grön ska den va
Men några ränder behöver den nog ha
Samsung Galaxy 2 behöver vi nog båda två
Kom vi köper en grå!
Nej, den var slut, vi tar den blå!
Iphone 4, den är som en myra
Den kan krypa på alla fyra

Violeta Bukera & Klara Mellbin
Kärraskolan årskurs 6

Vintern
Julen är härlig
Julen får man presenter
Julen är det snö

Våren
Våren varmare
Blommor börjar växa då
Fåglarna kvittrar

Sommaren
Sommaren är fin
Sommaren är härligt varm
Då är man ledig

Hösten
Hösten faller löven
Höstluften blir kallare
Snart kommer vintern

Ida Karlsson
& Julia Myllmäki

Vintern
Jag älskar vintern för vintern är 
härlig,
vintern är fin,
vintern är kall 
Och för att det var längesen 
jag såg ett stjärnfall!

Maja Tegstad

Godis
Godis är gott
Jag gillar lakrits, mest salt lakrits
och jag gillar lite choklad.
Jag gillar Marabou choklad smak polka,
nonstop och vanlig. 

Julia Myllmäki

Varulv
Jag är en varulv
Jag blir lätt arg
och gillar att äta kött

Julia Myllmäki

Vampyr
Jag är en vampyr
Jag gillar inte solljus,
vitlök och pumpa 
Jag gillar blod

Julia Myllmäki

Handbollskänsla
Känslan när man börjar spela en match,
Känslan när man gör något bra,
Känslan när man gör ett mål,
Känslan när man vinner,
Känslan när man är med laget,
får man bara på handbollsplanen 

Violeta Bukera & Klara Mellbin
Kärraskolan årskurs 6

Bättre än att bråka
Varför ska vi bråka?
Varför ska vi slåss?
Kom så går vi och tänder ett 
tomtebloss
Vi ska inte bråka, 
vi åker till Kos
där kan vi sola och bada förstås
Nej, vi åker till disco 
och där kan vi släppa loss

Erik Olsson
Kärra skolan årskurs 6

Sommarhaiku
Sommar är så skönt
bada, sola, grilla det gillar jag
solen lyser fint

Ida Karlsson
Kärraskolan årskurs 6

Jul
Jag gillar jul
Då blir det kul
Fast tomten är ful
Jag skjuter raketer
Jag vet vad du heter
Då har jag fest
Det gillar jag mest 

Taner Tarhan
Kärraskolan årskurs 6

Träning & match
På träningar gör vi vårt bästa
På matcher vinner vi för det mesta
Efteråt brukar vi festa
& messa att de ska testa 
att pressa
apelsin vitamin

Smilla Lidén & Elin Nilsson
Kärraskolan årskurs 6

På skoj
Varför lär sig fåglar att 
flyga på så kort tid?
För att tiden flyger!

Vad säger man när 
skedar får sparken?
Du är avskedad 

Vad använder judar i 
krig?
Jud-dämpare!

Vilka skador får 
hundägare?
Skallskador!

Varför kom polisen när 
Messi gjorde mål?
För han har gjort ett 
målbrott!

Jeffrey Soares Dos Reis
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det Var en gång en kille 
som hette Freddy. Freddy 
önskade att få träffa Zlatan, 
för han gillade att spela 
fotboll. Fast hans föräldrar 

var fattiga och han 
hade inte råd att köpa 

en fotboll. Och han blev 
mobbad i skolan för att 

hans föräldrar var fattiga.
En dag gick hans pappa och 

köpte en lott, han gick hem och 
skrapade den. När han lämnade in den 

såg han att han vunnit stjärnvinsten, 1 000 
000 kr. Freddys familj var inte fattig längre. 
Nu var han rikast i skolan. 

Han började träna fotboll med sina coola 
kompisar och blev inte mobbad längre. 

●

TVÅ ÅR SENARE.                
Freddy bytte skola och flyttade till en 
privatskola. Fast han tyckte att inte att det 
var roligt där för i nya skolan hade de inga 
raster som han kunde spela fotboll på.

Freddy blev mobbad av sin lärare. Han 
blev ledsen så han berättade för sin pappa. 
Pappa blev sur och gick till magistern och 
spöade honom för att han hade retat Freddy. 

Magistern anmälde Freddys pappa för grov 
misshandel. Freddys pappa åkte in bakom 
galler i 6 månader.

Freddy var så ledsen att han rymde 
hemifrån och åkte till sin farbror Kalle. Det 
visade sig vara ett bra ide för hans farbror 
var fotbollsproffs. I flera månader så 
tränade hans farbror honom.

●

FEM MÅNADER SENARE
Freddy hade blivit så grym att han hade 

börjat i A-laget när han var 12 år. Han skulle 
på turnering till Milano.

Efter en 18 timmar lång busstur skulle de 
spela en cup. Första matchen vann Freddys 
lag med 5-2. Freddy tyckte det var lätt. Andra 
matchen blev det lika 2-2. Freddy tyckte att 
de var svåra.
Tredje matchen (final) var de tvungna att 
vinna. De mötte Barcelona. Första halvlek 
stod det 3-0 till Barcelona. Sedan kom Zlatan 
och gav Freddys lag en bra taktik som Milan 
hade använt föra att spöa Barcelona med.

Freddys lag gav sig ut på plan och 
efter tio sekunder så gjorde Freddy 
MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL!!! 3-1.

Freddys lag gjorde mål efter mål tills 
det stod 5-5 i den sista minuten. Freddy 
sprang mot mål. Precis när han kom fram till 
straffområdet blev han fälld av Messi.

Freddy sa till tränaren att han skulle 
lägga straffen. Och när alla på läktaren såg 
Freddy komma fram så hejade de på honom. 
Domaren blåste och Freddy sköt och det blev 
MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅLLLL!!

Freddys lag fick en överraskning, de fick 
priset av Zlatan. Och Freddy blev så glad att 
han hade träffat Zlatan att han svimmade.

Efter den 
dagen var han 
glad i alla sina 
dagar.

Amel Muhic
Arash Darakhsh

Kärraskolan

det Var en 
gång fyra 
flickor och 
en kille 
som hette 
Matilda, 
Elin, Lova, 
Smilla och 
Oscar. De 
fyra flick-
orna och poj-
ken var i skolan 
som vanligt men 
en dag när de var i sko-
lan försvann Smilla. De leta-
de och letade men de hittade 
inte henne. De frågade alla 
men ingen hade sett Smilla. 
Sedan så gick Oscar på toa-
letten, då märkte han att den 
var låst. Han frågade ifall det 
var någon där och knackade. 
Då svarade Smilla:
– Jag är här.
– Jag hämtar Lova, Matilda, 
Elin och fröken Blomgren, sa 
Oscar och sprang det snab-
baste han kunde.
Elin, Lova, Matilda och Frö-
ken Blomgren kom.
– Vad är det som är på tok? 

frågade fröken Blomgren.
– Smilla har blivit inlåst, 

sa Lova.
– Okej, vi får hämta 
vaktmästaren.
Vaktmästaren kom.
– Okej, vad har 
hänt? frågade han. 

– Smilla har 
blivit inlåst 

på toalet-
ten, sva-
rade Ma-
tilda.
– Vet ni 
hur länge 

hon har 
varit där? 

– Vi vet inte. 
Vi får gå och 

fråga henne, sa 
Elin.

De gick till toaletten.
– Smilla, ropade Oscar.
– Ja, jag är här!
– Hur länge har du varit där 
inne egentligen, frågade 
vaktmästaren.
– Vet inte, men en timme 
typ.
– Okej. Jag får hämta min 
skruvmejsel och försöka låsa 
upp. Här har jag skruvmej-
seln.
– Jag ska försöka låsa upp så 
fort som möjligt, sade vakt-
mästaren Per.
Han började fixa med skruv-
mejseln i låset. Till slut fick 
han upp det och Smilla kom 
ut.
– Tack för att ni släppte ut 
mig! sa Smilla. Hon var jät-
teglad och kramade hela 
högen.

Elin Nilsson & Matilda 

Fotboll
Jag brukar spela fotboll. 
Jag spelar mest forward, 
jag tycker att det är roligt. 
Jag tycker om att spela Play 
station Fifa. Roligare än att 
spela mittfältare för att när 
man forward, då gör man 
fler mål. 

Amel Muhic
Kärraskolan                     

Jorden
JordeN har gett oss liv fast vi 
har inte gett något tillbaka. 
Det bästa det vi kan ge 
jorden är att se den som en 
vän. Som att vara snäll mot 
jorden, kanske jorden är det 
tillbaks. Om man inte är snäll 
tillbaks så får vi dåliga liv.

Laura Morales Rojas
Kärraskolan  

Lova Mellegård & Smilla Lidén

haNNa vaknade en tidig morgon för att 
gå till skolan. Hanna och Hannes möter 
varandra på vägen till skolan och går dit 
tillsammans. När de kommer till skolan 
börjar deras första lektion, de har matte. 
Hanna skriver ett brev och skickar det 
fram till Hannes. Han läser det. Det står: 

– Vill du bli tillsammans med mig?
Hannes blir generad och kollar bak på 

Hanna. Han visar tummen upp lite diskret 
bakom sin stol så ingen annan ser. 

Klockan ringer för rast, de går ut och 
Hanna och Hannes är med varandra hela 
rasten. Hannas mamma ringer: 

– Vi har fått ett hus i Norge, vi flyttar 
imorgon!

Hanna låtsas bli glad fast är egentligen 
jätteledsen.

Hanna och Hannes går hem tillsammans 
och de kramar varann och säger hejdå. 
Senare på kvällen ringer Hanna till Hannes 
och ber honom komma förbi och prata. 
Hannes kommer och Hanna berättar att 
hon ska flytta. Hannes och Hanna blir 
ledsna, Hannas mamma kommer ut.

– Vad har hänt, frågar hon.
– JAG VILL INTE FLYTTA! skriker Hanna.
– Jag förstår dig, men nu har vi betalat 

och alltså det går inte att ändra.
Hannes och Hanna kramas i nästan en 

timme, de gråter och gråter, sedan tar de 
farväl. Hannes går hem och Hanna går och 
lägger sig.

Nästa dag åker Hannes förbi Hannas hus 
och tar farväl en gång till. När Hanna, re-
ser är hon jätteledsen.

Hannes går till skolan och när han kom-
mit dit får han en speciell blick av en an-
nan tjej, Sara heter hon.

Hannes tycker hon är jättesöt och ger 
samma blick tillbaka som hon gav han.

Sara går fram till Hannes och pratar.

– Hej Hannes. säger Sara
– Hej.
– Ska vi jobba tillsammans på lektio-

nen? Jag är ny här och du är den enda jag 
lärt känna här i klassen, säger Sara

 – Visst, säger Hannes glatt.
Hannes blir kär och tänker inte på Han-

na alls, Sara är det som gäller nu.
De jobbar tillsammans och har jättekul! 

Efter skolan går de hem, Sara ska flytta in 
i Hannas gamla hus.

❦

TRE DAGAR SENARE.
Hanna kommer till skolan för att hälsa på 

alla, speciellt Hannes. När hon kommer dit 
så ser hon Hannes och Sara stå och pussas 
vid skåpen. Hannes ser henne och släpper 
Sara direkt.

Hanna går ut och ber sin mamma köra 
direkt, hon gråter och gråter.

– Varför ska vi åka redan, du ville ju 
hälsa på Hannes, undrar mamma

– Han har ju en ny tjej, de stod och pus-
sades vid skåpen! skriker Hanna.

– Nä fy, vi går in nu. Kom! säger Hannas 
mamma argt.

Hannes stoppar dem och förklarar allt 
för Hanna.

– Jag kommer inte klara det här, vi kom-
mer aldrig träffas du och jag, säger Han-
nes.

 – Jag förstår dig, men du kunde gärna 
ha ringt och berättat så jag var beredd, 
säger Hanna.

 – Förlåt mig, jag har saknat dig jätte-
mycket, säger Hannes.

 – Har saknat dig med, säger Hanna.
Hanna och hennes mamma går in och 

hälsar på alla. Sedan åker de till Hannas 
farmor och farfar.

Hannes går in till Sara och allt är helt 
slut mellan Hannes och Hanna.

Hanna & Hannes

Freddys 
dröm

INl åst!

Efter skolan
Jag brukar spela handboll och är målvakt. Jag 
brukar också spela data och vara på mobilen. 
Jag gillar allt godis i världen och Cola. Jag gillar 
lakrits, choklad, suragodisar, salta och mjuka. 
På datorn spelar jag olika spel som skjutarspel,  
springarspel och ibland sportspel

Victor Olsson
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De har inget
Vi har allt
Tänk på dem
De får inget
Vi går i skolan medan de jobbar 
Glöm aldrig att det finns barn
som har det värre än vi

❦

Jag älskar min familj
Jag älskar mina vänner
och det är så jag känner

❦

Glöm aldrig vem du är
Du har ett ursprung
Du borde vara stolt
Glöm aldrig vem du är och vem du har varit
och vem du kommer att vara! 

Didem Sarac 12 år

En Tår
En tår kan betyda så mycket
Det finns en historia bakom varje tår
En tår kan vara glädje och lycka

Men också ensamhet och sorg
Så nästa gång du gråter tänk på vad dina 
tårar betyder
och vad de betyder för dig

Jessica Johansson

Alla dikter, 
berättelser och teck-
ningar på de här två 
sidorna har gjorts 
på fritidsgården 
Tärningen i Kärra. 
De här nio har varit 
med, stående f rv 
Kajsa Johansson, 
Daniel Nilsson, Oli-
ver Björklund, Tilda 
Westling, Didem 
Sarac och Jessica 
Johansson. Sittande 
Rebecca Gilley, 
Tilda Andersson och 
Amanda Valö.

Pojken som inte 
hörde
det Var en pojke som 
tyckte om att dansa 
men han kunde inte 
höra så bra. Så han 
hörde inte musiken 
till dansen. Han 
önskade att han 
kunde höra igen.

Ronja Prahl

Det roliga tåget
det Var en gång ett roligt tåg 
som skulle på cirkus. Tåget hade 
ingen biljett så det smög sig in i 
biljettrummet. Men polisen kom 
och tog honom. Han skulle sitta i 
fängelse i 30 år. Så han behövde 
hjälp att komma ut ur situatio-
nen. Ett ånglok som var kara-
temästare kom och sparkade 
ner polisen och stack igen. 
Det roliga tåget försvann i 
mörkret och till sist fick tåget 
komma till cirkus i tid.

 Oliver Björlund

Spanienresan
NÄr jag reste till Spanien första 
gången pirrade det i magen. 
Jag badade och solade. Det var 
skönt. Vi var i Torrevieja första 
gången. Det blev mitt favorit-
ställe. Sedan åkte vi dit ner igen 
flera gånger. Ibland åkte vi med 
bilen och det tog tre dagar. När 
vi åkte flygplan tog det tre tim-
mar. Vi åt på  en restaurang. Det 
är min favoritrestaurang. Och 
vi åkte till en butik som det var 
rea i. Jag köpte smink och sådant 
sedan badade vi igen. Nu har jag 
berättat om min resa. Hejdå! 

Jennifer Carlander

Jag heter Emma
Jag Är tolv år. Jag bor 
i Hisings Kärra. Här på 
Tärningen är jag oftast i 
bollrummet men ibland i 
målarrummet. Maten är 
bra och god. På loven gör 
vi mycket roliga saker till 
exempel Fångarna på Tär-
ningen,  badar i simhal-
len, pyssel och Nordens 
ark.
När jag kommer till Tär-
ningen så äter jag mel-
lanmål. I skolan är klassen 
bra och mina favoritäm-
nen är matte, svenska, SO, 
idrott och musik. Det är 
bra fröknar på Tärningen. 
Det var det ni fick veta om 
mig. Hejdå! 

Emma Hansson

Jag heter Liv
Jag heter Liv och är elva år. Jag bor 
i Hisings Kärra. Här på Tärningen 
är jag på fritiden. Jag är mest i 
bollrummet. När jag kommer hit 
äter jag mellanmål. I skolan har vi 
roligt. Mina bästa ämnen är idrott, 
Musik, NO, SO och Matte. Det är 
bra fröknar på Tärningen. Det var 
det ni fick veta om mig. Hejdå! 

Liv Fardad

Hockey är kul
Jag heter Oliver och är 12 år. 
Jag går i ishockey i Frölunda. 
Ishockey är roligt tycker jag. Jag 
drömmer om att bli ishockeyproffs 
i Washington Capitals. Jag spelar 
forward i mitt lag.

Oliver Eklund

Kärra och jag
i kÄrra bor jag och min familj. 
Det är kul att bo här. Jag går på 
en bra skola och jag har många 
vänner. Jag spelar fotboll i värl-
dens bästa lag. Vårt lag heter KIF. 
Efter skolan brukar jag gå på tär-
ningen. Det är kul där. Jag gillar 
att måla eller vara i bollrummet 
och spela fotboll. På dagarna, 
när jag kommer hem ser jag på 
TV, syr eller sitter vid datorn en 
stund. I mitt område bor massa 
djur. Jag älskar djur. Jag har en 
katt som heter Sussi. Hon är söt 
och kelig. Jag vill jättegärna ha 
en hund. Den ska jag köpa när 
jag blir stor. Jag går på gitarrlek-
tion på torsdagar. Vi brukar vara 
på min skola när vi övar. Det är 
också kul. Jag älskar Kärra.

 Amanda Tauni Valö

Två burkar
det Var en gång två 
läskburkar som skulle gå 
över vägen. Plötsligt kom 
en lastbil och körde över 
den ena. Då sade den 
burken till den andra 
burken: 
 – Oj, vad vägen blev 
läskig.

 Kajsa Johansson

Två tomater
det Var en gång två tomater som gick på stan. Då kom en lastbil och körde över den ena 
tomaten. Då sade den andra tomaten:  – Nu blir det tomatpuré till lunch!

Jonathan Persson

Den hemska elefanten
Det var en gång en elefant som var 
hemsk. Han vägrade att lyssna. Han 
bodde på jorden. Han tyckte inte 
om sol. 

Hanna Friberg

Min hamster
Min hamster heter Noomi. Hon är 
jätte gullig!
Men hon är inte tjock och mullig.
En gång kröp hon under sängen. 
Då blev jag jätte orolig! Men sedan 
kom hon fram
och var full av damm.

Rebecca Gilley

Flickan och papegojan
Det var en gång en tjej som bodde i en koja 
och hon hade en papegoja. 
En gång när hon skulle gå på cirkus så såg hon en 
bullig gullig apa. 
Hjälp, vad söt han är sade hon. Men då smög apan 
iväg då gick flickan till sin koja med sin papegoja. 

Josefine Johansson

Vinden blåser
Vinden blåser och är kall
löven blåser runt i skogen 
och landar inte direkt i poolen

Malih Antonsson

Flickan som dansade stoj
Flickan, hon dansade 
och rummet blev till en prick
Flickan räckte ut tungan
som blev till en pistol

Tilda Andersson 10 år

Violer
Violer är blå 
Violer är si och så 
violer är bäst
det kan ni väl 
förstå 
och ganska få

Ellinor 
Hermansson

Solen
Solen är skön
och marken är grön
Bäcken rinner fort
En sten ligger i det våta
tillsammans med en gåta

Sofia Hofdell

Den mörka vintern
det Var vinter och ett tåg
var det enda som jag såg.
Men det var något som var där borta.
Det var ett svärd.
Där stod en man i mörka kläder, 
ett djur där.
En tjur som knuffade till mannen med 
mörka kläder

Ronja Prahl

Min nalle
Min nalle tycker om pengar och 
han springer ut i solen. Han dansar 
utomhus.
På lördagar går han och köper godis.

Lorena Ferreira da Silva Ottebrink

Fiffi och Bob
det Var en gång en kanin 
som hette Fiffi. Hon var 
ute på promenad. Men så 
såg hon något som 
prasslade i buskarna. 
Hon gick närmare och när-
mare. Till slut så hoppade 
en liten, liten gräshoppa 
ut från busken. 
Han såg kaninen och sade:

– Hej 
Kaninen blev lite funder-

sam och tänkte: Kan verk-
ligen en gräshoppa prata? 

– Ja! Det kan de och vi 

kan också läsa tankar, sa 
gräshoppan.

Kaninen blev helt chock-
ad. 

– Kom, sa gräshoppan, 
så kan jag visa mitt hus.

– Okej, sa Fiffi och gick 
efter gräshoppan.

De gick en bit men så 
såg kaninen något ljus 
längre bort. Hon frågade 
gräshoppan vad det var. 

Han sade att det var hans 
by.

Fiffi blev glad och så 
kom gräshop-
pan på att 
han glömt att 
berätta sitt namn, så han 
sade:

– Jag heter Bob.
Kaninen sade: okey 

och så frågade hon ifall 
han ville bli hennes bästa 
kompis.

Bob sade:
– Okej och så gick de 

hem till Fiffi och lekte.
Vanessa Carlander, 11 år

Tjoo...
Jag heter Daniel Nils-
son och är tio år. Spe-
lar innebandy, posi-
tion forward. Jag har 
spelat både fotboll 
och handboll men det 
blev för mycket. Så nu 
har jag berättat lite 
om mig.

Daniel Nilsson

Teckning: Jessica Johansson
Teckningar: Didem Sarac
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Namn
Lovisa Bergman.

Ålder
12 år.

Hur länge har du ridit?
 Jag har ridit i tre år.

Vad tycker du om Clarebergs 
ridklubb?

Toppenbra, men 
man måste ju följa 
reglerna.

Varför började du rida här?
Jag var sugen på att 

börja rida för att min 
syster har ridit här.

Har du en egen häst?
 Ja, det har jag. Den 
heter Candy.

Hur gammal är Candy?
Hon är 17 år.

Har du tävlat?
 Ja, i hoppning och 
dressyr.

Har du haft någon innan 
Candy?

 Nja... min mamma 

har delat en häst 
med vår granne. 

Vilken ras är Candy?
Hon är en Newforest

Har du några andra djur än 
Candy?

 Ja, jag har två 
hundar fem kaniner 
fyra katter och en 
hamster.

Namn
Mikael Svedberg

Ålder
56 år.

Varför valde du yrket veterinär?
Mina släktingar var veterinärer 
och då blev jag också det. Sedan 
hade vi djur också.

Hur länge har du varit veterinär?
Jag har varit veterinär sedan 
1982 alltså 23 år.

Arbetar du med några andra djur än 
hästar?

Nej, bara hästar.
Mathilda Cagius

Ylva Lundblad
Jessica Johansson

Mathilda
Jag heter Mathilda Cagius och är 12 år. Jag började 
rida på Clarebergs ridklubb för att min syster red 
där och jag var nyfiken på det så jag testade och det 
var jättekul. Jag har ridit på Clareberg i 3 år. Den 
första hästen jag red på Clareberg var Josefin. Nu 
rider jag i en 2/3.

Ylva
Jag heter Ylva Lundblad och jag är12 år. Jag började 
rida på Clareberg för att jag var nyfiken på ridning 
och jag ville testa och det var jätte kul! Jag har ridit 
någonstans mellan 6-7 år. Den första hästen jag red 
på Clarebergs ridklubb var den minsta hästen, Julle. 
Nu rider jag i en 2/3. 

Jessica
Jag heter Jessica Johansson och är 12 år. Jag började 
rida på Clareberg för att mina grannar red på Clare-
berg och vi lekte häst mycket och därför började jag 
rida. Jag har ridit i snart 6 år. Den första häst jag red 
på var Camaro. Nu rider jag i en 2:a.

…har vi träffat ryttaren Lovisa

…och veterinären Mikael
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