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Mörkret varar inte för evigt
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Kvällarna blir kortare och dagarna ljusare och 
längre liksom vinterns vita vackra tårar. Snart 
börjar istapparna smälta i solens värme och falla ner 
över markens iskalla kropp och blomma i tulpaner-
nas glada färger. Många fåglar vandrar tillbaka till 
Sverige och kvittrar om att vintern och mörkret är 
borta och vårens hoppfulla doft är framme.

Kom ihåg att det mörker och smärta som då och 
då tynger din själ kommer inte att vara långvarig 
eller för evigt och kan tyna bort nu eller senare 
liksom istapparna, och kommer blomma i hopp och 
glädje i dina skimrande ögon.

Som ni vet finns det många barn och ungdo-
mar här i Sverige och runt om i världen, Syrien, 
Palestina, Egypten, USA, Iran... som drabbas av 
olika sorters av våld. Många har förlorat eller har 
en skadad vän, syster, bror… och lever i sorg. För 

att kunna hedra dessa människor eller ge hopp och 
kärlek till de som lever med saknaden har många 
barn skrivit brev till barnen i Palestina. Och många 
ungdomar har hållit föreläsningar om ”hopp, 
kärlek och barnens rättigheter”. Två ungdomar från 
Tuve, Biljan Kadir och Rebecca Hering, föreläste i 
Gunnestorpsskolan för klasser 5A och 5B. Många 
barn har skrivit dikter, berättelser och gjort inter-
vju med lärare, författare, politiker…

Till sist vill jag passa på och tacka barnen för ett 
jättebra arbete och lärarna Helena Sparredal, Per 
Sandel och Christin Olsson på Gunnestorpsskolan 
för ett mycket bra samarbete och önskar er glädje, 
hälsa och framgång under det nya året. 

 Med all kärlek och respekt   
Homeira Tari

Kulturpedagog och författare
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Hmmm...vad ska vi hitta på...?  Luna Filipovic, Linn Jerksten och Rana Uslu jobbar med sina berättelser, som du kan läsa 
längre bak i tidningen. Längst till vänster är sagopedagog Inger Duberg.
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Andrea Pavlovic, 
Jennifer Lindström, 
Destiny Murén 
och Kubilay Erdal 
tillsammans med 
Rebecca Hering och 
Biljan Kadir.

Så här står det i 
Barnkonventionen
1. Man är barn från 0 till 18 år.
2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

3. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom.
4. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.
5. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
6. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
7.  Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveck-ling.

8. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

9. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.

10.  Varje barn har rätt till ett namn och en nationali-tet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.
11.  Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

12.  Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.
13.  Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.
14.  Ett barn med funktionshinder har rätt till ett full-värdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

15.  Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

16.  Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungs-befolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

17.  Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
18.  Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

19.  Inget barn får användas som soldat.
20. Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert o.s.v

rebecca Hering och 
BiljanKadir var i vår skola, 
Gunnestorp och höll en 
föreläsning om, ”Hopp, kärlek 
och barnkonventionen”. 
Rebecca  är 17 år gammal och 
bor i Tuve. Hon studerar på 
Plusgymnasiet och kan tala 
engelska, svenska och spanska. 
På fritiden brukar hon vara 
med sina vänner. Hennes 
hobby är dans och att träna på 
gym. Rebecca är inte gift och 
har inget husdjur men hon har 
en syster.

Biljan är 19 år och bor i 
Tuve. Han kommer från Irak, 
Kurdistan. Han är klar med 
gymnasiet. Han har jobbat 
mycket med Made in Tuve. 

Rebecca och Biljan berät-
tade att det finns något som 
hetet Barnkonventionen. 

Det är en samling regler som 
handlar om vilka rättigheter 
barn har. 

Biljan och Rebecca berät-
tade också om vad kärlek är.

– Den kan betyda så 
mycket. Det finns olika slags 
kärlek, kärlek till familjen, 
kärlek till vänskap, kärlek 
till sitt husdjur.  Man kan ha 
kärlek till så mycket.

 De gjorde en lek i klassen 
som visade hur många som var 
kära i klassen.

– Om inte kärlek skulle 
funnits skulle vi vara depri-
merade, trötta oälskade och 
mycket mer. Man kan hata 
och älska. Kärlek är inte bara 
”puss puss”.

De berättar om hur det 
känns att inte vara älskad, att 
vara älskad, hur det känns 

inombords när man bli kär, 
hur man kunde visa kärlek 
till en annan person och hur 
det är viktigt att ta hand om 
varandra och inte kränka ner 
varandra…

Hopp är att tro, att ha 
glädje och önska i livet och 
hoppas på att nå sitt mål. Ha 
alltid ett mål för att kunna 
ta nya steg fram. Hopp ger 
oss kraft att orka mer med 
det som vi kämpar för. Ni ska 
komma ihåg också att utan 
hopp skulle kärlek inte finnas. 
Vi får hopp liksom kärlek från 
människor och djur. En bra 
vän kan ge oss hopp. Ge aldrig 
ge upp!

Kubilay Erdal
Andrea Pavlovic

5A, Gunnestorpsskolan

 Biljan och Rebecca 

…berättade om hopp, kärlek 
och barnens rättigheter
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Vilken sorts böcker skriver du?
Tjejfotbollsböcker.

Varför ville du börja skriva böcker?
Har alltid läst böcker, 
och tyckte att det fattades 
böcker om tjejfotboll.

Jobbar du med någon?
Nej, jag jobbar ensam.

Jobbar du med något annat än att 
skriva böcker?

Ja, jag arbetar som journa-
list också.

Hjälper någon dig att skriva?
Nej, jag jobbar ensam.

Hur kommer du på vad böck-
erna ska handla om?

Jag har varit fotbolls-
tränare i flera år och jag får 
mina idéer därifrån.

Är du gift?
Ja, sedan 24 år.

Vilka består din familj av?
En fru och tre barn.

Hur träffade du din fru?
I samband med en fest på 
Chalmers.

Hur var du när du gick i skolan?
Jag var tystlåten och smån-
ördig. 

Linn Jerksten
åk 5, Gunnestorpsskolan

Hela serien om Bollkänsla
Fotboll och kyssar
Tacklingar och tårar
Fiender och försvarare
Dribblingar med döden
Straffar och strul
Falskspel och finter
Röda kort och svarta naglar
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”Jag tyckte att det 
fattades böcker 
om tjejfotboll”
MiKael ThörnqvisT är författare och har skrivit i 5- 6 
år. Han var på besök i vår skola, Gunnestorpsskolan och 
pratade om sina böcker för årskurs 5 A och 5 B. 

– Min huvudperson heter Emma och är lite blyg! Hon 
gillar att spela fotboll.  Mikael berättade också att det 
brukar ta honom en vecka att skriva ett kapitel. 

Hur många år är du?
 Jag är 61 år.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
 Det är omväxlande, det är kul att 
hjälpa folk så att de blir nöjda.

Varför började du jobba med Tuve IF?
 Jag var arbetssökande inom fyra 
olika kategorier. Sedan fick jag ett 
meddelande att Tuve IF hade en 
ledig plats i kansliet. Så jag tog det 
jobbet. Några månader efter att jag 
hade börjat så slutade min kollega, så 
jag fick hans jobb som ordförande.

Vad tycker du är dåligt med ditt jobb?
 Det är stressigt, folk vill att man ska 
göra allt åt dem.

Har du spelat fotboll?
 Ja, för länge sedan när jag var yngre.

Har du utbildat dig till att jobba här?
På sätt och vis, men jag är utbildad 
till flera grejer inom idrott.

Är detta det jobbet du vill jobba med?
 Jag skulle vilja jobba på ett större 
företag med bättre ekonomi.

Vad är kärlek för dig?
 Om man tycker om något eller 
någon som man vill göra något bra, 
extra för, som natur, skog, person 
och idrott.

Nora Hesselroth 
Olivia Munter Gunnarsson

klass 5A

…Björn Nilsson,
ordförande i Tuve IF

Vi har intervjuat

…Mikael Thörnqvist, författare

”Folk vill att 
man ska göra 
allt åt dem”
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Linn Jerksten och Destiny Murén intervjuar prisbelönade* författaren 
Mikael Thörnqvist.

* PRISBELÖNT! Författarcentrum Väst och Västsvenska Författarsällskapet har utsett Mikael Thörnqvist till Årets 
Författare 2012. Prissumman är 20 000 kr och till den bidrar även Göteborgs stad.  I motiveringen står bland annat 
att ”hans böcker fyller ett tomrum i barnbokslitteraturen, genom att sätta en fotbollsspelande flicka i centrum”.



5

Daniel WölfinG är 
ungdomshandledare och 
jobbar på vår fritidsgård. 
Han har jobbat på i fritids-
gården i två år. 

 Hur gammal är du?
25 år.

 Är du gift?
Nej, jag är inte gift.

 Har du barn?
Nej.

 Hur länge har du jobbat här?
Från 2012 februari.

 Vad är din utbildning?
Fritidsledare.

Vilken är din favoritfilm?
The host.

Vad har du för favoritmusik- 

genre?
Hårdrock.

Varför har du tatueringar?
Jag tycker tatueringar är 
fint att ha.

Vad är din favoritmat?
Vegetarisk spaghetti 
med köttfärssås.

Varför tycker du om att jobba på 
fritidsgården?

Jag tycker om att vara 
på fritidsgården för att 
det finns mycket folk.

Vilka instrument spelar du?
Gitarr, bas, trummor 
och att sjunga.

Vart kommer du ifrån?
Sverige, Backa.

Är du kär i din sambo? Varför 

tycker du om henne?
Hon är förstående, snäll 
och hon respekterar 
mig.

Vad ger dig hopp?
Vänskap, bli respekte-
rad.

Har du syskon? Och om du har 
det, hur gamla är de?

Jag har två storasystrar.

Vilken favoritbok har du och 
vem har skrivit den?

1984 är titeln på boken 
och författaren är 
George Orwell.

Harman Singh, 10 år
 Tuves fritidsgård

”Min favoritbok är
1984 av Georg Orwell”

Hur gammal är du?
19 år.

Tycker du om ditt jobb?
Jag tycker att det är rätt kul, det finns inget 
bättre.

Hur länge har du jobbat med detta?
Jag har fotat i fyra år men jobbat med foto-
grafering i fem månader.

Tar du fina foton?
Jag har tagit rätt fina foton.

Vad är det finaste fotot du har tagit och vad var det?
På ett av mina favoritband som jag tog när 
jag var på konserten.

Vad hoppas du på?
Jag hoppas att jag kommer fortsätta med 
detta länge.

Vad betyder kärlek för dig?
Kärlek är det finaste som finns.

Tycker du om mode?
Jag tycker det är jättekul och jag älskar att 
shoppa.

Tycker du om att sjunga?
Jag älskar musik och sjunga.

Har du en egen Camera?
Ja, Canon EOS 7D.

Vad gör du på din fritid?
Gå på konserter, sjunga och vara med vän-
ner.

Rana Uslu
5 A, Gunnestorpsskolan

”Det finns inte 
något bättre 
jobb”

Vi har intervjuat
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…Emma Lilja, fotograf

…Daniel Wölfing, ungdomshandledare



Hur gammal är du?
50 år.

Vad gör du?
Jag pratar med många ungdomar och 
hjälper dem ifall det behövs, och så  kan jag  
prata med många lärare och vuxna också. 
Och att personerna ska ha kul på skolan.

Vad är det bästa och det sämsta med jobbet?
Det bästa är att jag får träffa olika personer, 
det sämsta är att jag inte har så mycket tid, 
jag jobbar ju på två skolor.

Fritidsintresse?
Promenera och jogga i naturen och att sy 
kläder ,läsa böcker och titta på film.

Vilket tips har du om mobbning?
Man ska på allvar bry sig om varandra och 
förlåta den som varit dum och respektera 
varandra.

Vad har du för mål i ditt arbete?
Att eleverna ska ha kul och lära sig i skolan, 
hjälpa eleverna och föräldrarna som behö-
ver hjälp.

Vad ger dig hopp?
När jag kan hjälpa folk. Att folk 
har kloka tankar. Folk tänker på 
miljön, snällt folk.

Vad är kärlek för dig?
När man bryr sig om varandra. 
Djur och natur och att man förlåter 
sin ovän.

Ronja Nilsson
Wilma Erngren

5 B, Gunnestorpsskolan6

Helena är vår lärare och hon är den 
bästa läraren vi har haft.

Vem är du?
 En glad och pratsam person.

Vad gör du, jobbar med?
Jag jobbar som lärare i SO, SV i 
årskurs 5.

Vad skulle du bli om du inte blev lärare?
Barnmorska eller sjuksköterska.

Vad tycker du om lärarna?
Jag trivs väldigt bra med mina kol-
leger.

Vad är det sämsta med ditt jobb?
När eleverna inte lyssnar.

Vad ger dig hopp?
När eleverna vill lära sig.

Vad är kärlek för dig?
När man kan förbise bristerna och 
att man får vara den man är.

Gillar du dina elever?
Ja, de är min gullepluttar.

Kim Niemelä
Jennifer Lindström

Gunnestorpsskolan

Vi har intervjuat

…Helena Sparredal,
SO & SV-llärare…Susanne Quick, kurator

Ronja Nilsson, Susanne Quick och Wilma Erngren.

”Att förlåta sin ovän
är kärlek”

”Det sämsta 
med jobbet
är när eleverna
inte lyssnar”
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Susanne jobbar som kurator på Gunnestorpssko-
lan. Ronja och Wilma frågar och antecknar.
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Vem är du?
48 år, sambo och tvåbarnsfar. 
Bor i villa i Mysterna (Kärra).

Vad gör du?
Jag är politiker, ordförande 
i SDN (Stadsdelsnämnden) 
Norra Hisingen och en annan 
nämnd i regionen, som heter 
Rättighetskommittén.

Hur blir man det du är?
Man engagerar sig politiskt 
och får ett förtroende av par-
tiet. Det låter enkelt men för 
mig har det tagit många år.

Hur länge har du gjort det du gör?
Ja, det beror på vad ni menar 
med frågan. Jag har haft upp-
draget som ordförande i Norra 
Hisingen sedan 1/1 2011. 
Innan det var jag ordförande 
i SDN Kärra Rödbo. Politiskt 
aktiv har jag varit sedan 1979 
då jag gick med i SSU Framåt i 
Kungsbacka.

Vad är det bästa/sämsta med ditt jobb?
Det bästa är att man får en 
möjlighet att påverka sin 
omvärld. Uppdraget med SDN 
handlar om förskola, skola, 
fritid, kultur, äldreomsorg och 

funktionshinder. Det är vik-
tiga frågor som påverkar män-
niskors vardag. Jag vill göra det 
bättre för människor. Därför 
håller jag på med politik.
Det sämsta är när man möter 
folk som bara vill skälla. Oav-
sett vad du säger eller gör eller 
har gjort. Oavsett om det är jag 
som är ansvarig eller inte. Det 
är tråkigt, jobbigt.

Krävs utbildning eller erfarenhet för att 
göra det du gör?

Ja, det krävs utbildning, 
erfarenhet och kunskap. Det 
finns ingen mall eller annons 
som man ska svara på men visst 
krävs det mycket för att göra 
detta bra. Men det finns inga 
formella krav. Själv har jag gått 
på förvaltningshögskolan och 
ett stort antal utbildningar 
såväl i partiet som kommunen. 

Vad tänker du kring vår skola, Gunnes-
torpsskolans framtid?

Jag hoppas att det ska bli bättre 
nu när ombyggnaden är klar 
och det blir lite lättare utan allt 
stök som en stor ombyggnad 
bär med sig.

Kommer vi få egna datorer i framtiden?
Ja, det hoppas jag. Vi har bett 
förvaltningen att titta på 
detta. Vi har ställt frågor om 
såväl datorer som skrivplattor. 
Redan i år (2013)  kommer de 
första försöken med detta att 
bli verklighet. Om detta blir på 
Gunnestorp vet jag däremot ej.

Vad har du för mål med ditt arbete?
Som jag redan nämnt, handlar 
mina drivkrafter om att 
förbättra för människor. Mina 
drivkrafter är att alla ska ha ett 

bra liv. Det innebär för mig att 
vi också måste utjämna en del 
orättvisor som finns.

I det här numret av Made in Tuve har vi 
temat Kärlek och Hopp, så därför undrar 
vi: Vad är kärlek för dig?

Familjen.

Vad ger dig hopp?
Mina barn och andra barn och 
unga som jag möter.

Fabian Sandung
Leo Granö

5B, Gunnestorpsskolan 
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Vi har intervjuat

Leo Granö och Fabian Sandung tänkte ut många frågor till Tord Karlsson.
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”Jag vill
göra det 
bättre för 
människor”

…Tord Karlsson, socialdemokratisk 
politiker som är ordförande i stads-
delsnämnden för Norra Hisingen
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Vi har intervjuat

Vem är du?
Jag är jag.

Vad gör du? 
Idrottslärare på Gunnestorpsskolan.

Vad är det bästa och sämsta med ditt jobb?
Bästa är att jag får träffa så många barn 
och det sämsta är att skriva så mycket.

Vad har du för intresse?
Spela golf, innebandy och fotboll.

Har du familj?
Nej.

Vad har du för mål i ditt jobb?
Att sprida glädje och kunskap till fram-
tidens vuxna människor.

Vad ger dig hopp?
Att det finns så många människor som 
vill göra bra saker i värden.

Vad är kärlek för dig?
Att dela sina tankar med någon.

Jennifer Björck 
5 B, Gunnestorpsskolan 

…Patrik Manhage, idrottslärare

”Jag vill sprida glädje 
och kunskap”

…Per Sandel,
Matte- och NO-lärare

Per är snäll och 
vill att vi ska få 
ett bra liv

Hur är det att jobba på Grinnekullegatans förskola?
Det är väldigt roligt och det är skönt att jobba 
nära där jag bor. Det är väldigt roligt att jobba 
med barn för att det är ni som är framtiden och vi 
vuxna har väldigt mycket att lära av er barn för ni 
är så otroligt bra och ni kan så mycket.

Viking Ypyå
Jesper Jerhstedt

5 A, Gunnestorpsskolan

…Kristin Olsson, förskollärare

”Vi vuxna
har mycket
att lära av
barnen”
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Per är en rätt snäll person som vill att hans 
elever ska få ett bra liv. Han jobbar med att 
eleverna ska lära sig matte , NO och teknik. 
Han trivs med att arbeta med nya elever och 
kollegor. Han får använda sitt intresse till 
att hjälpa elever och ungdomar som har det 
besvärligt. Han vill ge dem sin tid att lära sig. 
Per älskar att jobba med eleverna men hoppas 
också att vår klass ska bli tystare. 

Claudia Backebrant, Filip Frisk,
Kubilay Erdal, Rasmus Dobrosi

Gunnestorpsskolan

Hur var det att göra en intervju?
Det var roligt.

Hur var personen ni intervjuade?
Lite blyg, snäll och rolig.

Ställde ni andra frågor än de ni bestämt? 
Nej.

Svårast/lättast med att göra intervju?
Det svåraste var att vi skrattade hela tiden 
och att han hade raka svar och det bästa 

var att vi hade roligt.
Jennifer Björck
Olivia Olesen

5 B, Gunnestorpsskolan

Så
 va

r det att intervjua Patrik
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Vi har intervjuat

Vad heter dina föräldrar och syskon?
Min syster heter Laura, min 
bror heter Pedram, min 
pappa heter Bahman och 
mamma heter Ivesrin.

Vad är det bästa som har hänt dig i 
författarlivet?

När jag fick ett svar att det 
jag hade skrivit kunde bli 
en bok.

Hur kom det sig att du började skriva?
När min lärare sade att jag 
skrev bra och min pappa/fa-
milj och lärare stöttade mig 
även under skrivtävlingar.

Hur länge har du jobbat som förfat-
tare?

 Jag har varit författare i 
cirka 5- 6 år.

Vad heter din bok?
Att gråta sig till sömns och 
annat trams. Alla berättel-
serna i boken är sanna.

Vad handlar den om?
Min barndom och lite 
annat.

 Vad är kärlek för dig?
Kärlek för mig är min 
familj, min pojkvän Mo-
hammed, skrivandet och de 
människor jag möter.

 Vad är det som ger dig hopp?
Hopp för mig är när andra 
bryr sig om varandra, då vet 
man att det finns hopp. 

Vad har du för fritidsintresse?
När jag inte jobbar eller är i 
skolan skriver jag.
 

…Roza Takiporian, författare

iDaG den 10 januari var en ung 
författare på besök hos oss, 5A - 5 
B. Hon heter Roza Takiporian 
och är 23 år. Hon bor i Haninge i 
Stockholm. Hon är från Iran och 
kom till Sverige när hon var fyra år 
gammal. Roza flyttade till Sverige 
på grund av krig.

Först flyttade hon med sin familj 
till Irak. Där var det krig mellan 
Irak och Kuwait. 

– I Irak var det bara bomber 
och granater och dåligt luft. På 
kvällarna släpptes bomber och jag 
brukade hålla öronen för att jag 
var rädd. Jag brukade ta skydd hos 
mina föräldrar eller gömma mig 
under sängen. 

Hon skulle skriva om kriget i 
Irak men det var inget hon kunde 
minnas och skriva. Hon kommer 
ihåg lite om kriget, några minnen 
och bilder. 

Roza sade att man aldrig ska 
släppa sina drömmar. Hon brukade 

skriva fina texter i skolan och hen-
nes lärare sade att hennes texter 
påminner henne om den kända 
svenska poeten, Karin Boye. 

Sedan bestämde hon sig  att 
skriva en novellsamling. Hon tycker 
att det var svårt att skriva men hen-
nes pappa stöttade henne och hon 
fick hjälp av en person som rättade 
lite saker i boken. En av hennes 
noveller handlar om någon som får 
cancer. Hennes bok heter ”Att gråta 
sig till sömns och annat trams” och 
den handlar om att hon har skrivit 
lite om hur det var hennes liv och 
om nyår när hon stod med sin familj 
och tittade på fyrverkerierna.

Hennes barndom var jobbig, 
hon fick bara vatten, bröd och ost. 
När de åt önskade hon att hon hade 
en kamera för att minnas. Hon har 
inga bilder från sin barndom.

”Hopp är när andra bryr sig om varandra”
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Andrea Pavlovic
Jennifer Lindström

Nora Hesselroth
Rana Uslu

Amanda Anttila
 5A, Gunnestorpsskolan
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En mörk 
november-
dag
DeT är en MörK och 
regnig novemberdag. Han 
går ner till vattnet.

Träden står spöklika 
och det känns som att 
tusentals ögon tittar på 
honom. När han är nere 
vid vattnet ser han en 
flaska. Men då tar han upp 
flaskan och när han gör 
det så trillar han i vattnet. 

Han kan inte simma..
Han drunknar..
Nästa morgon ska hans 

mamma ta ett morgon-
dopp. Då ser hon att 
hennes son ligger död i 
vattnet.

Mattias Andersson
Gunnestorpsskolan

Om jag
var Gud
OM jaG var GUD skulle 
jag göra så att det blev fred 
på jorden, godare mat på 
skolorna, fattiga skulle 
få mat och vatten, fixa så 
det regnar på torra ställen 
och mindre regn i länder 
som Sverige, att alla 
hushåll fick sin egen robot 
betjänt (gratis), att Hitler 
aldrig skulle funnits och 
att ingen som Hitler nå-
gonsin skulle finnas. Då 
skulle det inte vara några 
krig och bråk. Det skulle 
vara bättre då.

Nathalie 
Gunnestorpsskolan

Jag önskar 
jaG önsKar att inte 
jorden gick under och att 
det inte regnade mer. Då 
skulle man kunna vara 
ute hela tiden. Jag skulle 
sparkcykla och det skulle 
vara kul.  

Christian Fadel
Gunnestorpsskolan

alice sTOne var 8 år när hon för-
svann i fjällen. Hon var ute och åkte 
med sin bästis Mollie. Alice kände 
en hand på nacken och plötsligt satt 
hon på en skoter. Hon somnade på 
skotern, när hon vaknade var hon i 
ett rum på 5m2.

 Mollie såg när Alice blev kid-
nappad… Hon var i ett för allvarligt 
chocktillstånd för att kunna berätta 
det för någon. Men veckan efter så 
berättade hon för Alices familj och 
för sin egen familj vad hon hade 
sett. Alice mamma Anette ringde 
polisen samma dag men de kunde 
inte spåra skotern för spå-
ren kunde vara vems skoter 
som helst.

Tiden gick Anette, Erik, 
Hannah och Jonathan gav 
upp hoppet om att Alice 
skulle komma tillbaka. Det 
hade då gått 2 år sedan hon 
försvann.

 En dag parkerade en 
främmande rosa bil framför Anettes 
och Eriks hus. Ut ur bilen kom 
en 30-årig kvinna. Hon ringde på 
dörren och Alice bror Jonathan 
öppnade. Anette och Erik kom ut 
från köket och undrade vad som 
hade hänt. Kvinnan som stod vid 
dörren hette Annie. Hon hade varit 
i barnbacken med sin son samtidigt 
som Alice försvann. Hon berättade 
att hon visste vem kidnapparen var 
och var han bodde och att hon hade 
sett skoterns registreringsnummer. 
Då fick Anette plötsligt en känsla, 
Alice lever! Hon lever! Anette gick 
in i köket och ringde till Mollies 
familj. 

– Ja, hej det är Mollie.
–  Hej Mollie! 
– Det är Anette, skulle du vilja 

komma hit en stund?
– Ja, jag och mamma kommer 

om fem minuter.
– Okej! Vad bra, hejdå! 
Fem minuter senare ringde det 

på dörren, där stod Mollie och hen-
nes mamma Sofie.

– Kom in, kom in!
Mollie och Sofie satte sig i köket, 

Mollie fick en glass och Sofie kaffe.
– Jo, det är så här att det var en 

kvinna här för tio minuter sedan. 
Hon hette Annie, hon såg när Alice 
försvann och visste vem killen var 
som tog henne. Hon såg också 
registreringsskylten på skotern.

– Jag visste att hon skulle 
komma tillbaka, ropade Mollie.

Men det kan finnas ett pro-
blem... om inte polisen vill hjälpa 

oss, det var ju faktiskt två år sedan 
hon försvann. Och han kan ju ha 
flyttat? Men vi försöker. Anette tog 
upp telefonen och slog 112.

– Okej, polisen kommer om två 
minuter, sa Anette. 

Ding, dung! Anette gick och 
öppnade.

 – Ni kan komma och sätta er i 
köket, sade hon.

Anette berättade hela historien 
för poliserna. De ringde upp Annie. 
Annie var på väg hem från fjällen 
när poliserna ringde henne. Hon 
åkte in till i en bensinmack och  
tankade, sedan åkte hon tillbaka till 
Alices familj.

40 minuter senare kom Annie 
fram till Alice gamla hus, polisen 
var där med Alice gamla bästis Mol-
lie. Till slut bestämde de att Annie 
skulle köra poliserna till mannens 
hus. Anette och Mollie skulle 
åka i en bil bakom Annie med tre 
andra poliser. Efter 8 timmar var de 

framme vid ett gammalt grått hus.
Polisen knackade på dörren, ing-

en öppnade. Efter 40 minuter bröt 
sig poliserna in i huset. Där luktade, 
mögel och piss. Efter poliserna gick 
Annie, Mollie och Anette. Mollie 
ropade på Alice men det enda som 
kom tillbaka var hennes egen röst 
eftersom det knappt fanns några 
möbler i huset ekade allt man sade.

Efter en stund hörde Mollie ett 
litet ljud från källaren. Hon gick ner 
för trappan och i ett litet rum såg 
hon ett ansikte hon inte sett sedan 
barnbacken för två år sedan. Hon 

skrek:
 – Alice är här!
Alla sprang ner för 

trappan och alla blev lika 
förvånade som Mollie. 
Anette gick fram till 
flickan för att se om det 
verkligen var Alice. Där 
låg ju hennes lilla dotter i 
ett hörn med blåmärken 

vid ögonen.
Hon hade munkavel. Anette tog 

bort den och bar upp sin lilla flicka. 
Hon vägde inte mer än 20 kg. De 
lämnade det gamla gråa huset på 
minde än 20 minuter. Alla tackade 
Annie för informationen om Alice. 
Sedan åkte dem hem.

När de svängde in till en mack 
20 minuter från huset köpte Anette 
mat till flickorna.

När både Alice och Mollie hade 
ätit färdigt, började Alice prata och 
berätta om allt som hade hänt i det 
hemska huset. Hon berättade att 
mannen som kidnappade henne 
kom till huset en gång i veckan, 
skrek åt henne och misshandlade 
henne.

Idag är Alice 12 år och mår bra. 
Hon går och pratar med en speciell 
pedagog. Mollie och Alice är fortfa-
rande bästisar.

Meja Nyström
Gunnestorpsskolan

Kidnappad 
i fjällen



MiTT naMn är Tracy, jag är 13 år. Jag 
åker skridskor för jag tränar konståk-
ning. Det är inte så lätt för mig att åka 
skridskor för jag får inte åka för pappa. 
Men jag smyger ut ändå för att träna 
konståkning. När jag kom fram till 
skridskoträningen så såg jag David. 
Jag blev glad. Han sade att det fanns 
en tävling, och han sade att det var 
paråkningstävling. Han frågade om jag 
ville dansa pardans med honom. Jag 
svarade, ja!

– Men vi måste öva på att åka bra, 
sade David.

– OK, svarade jag.
Vi började träna. Sedan gick jag hem. 

När jag kom hem så visste pappa att jag 
har varit borta. Han frågade var jag hade 
varit. Jag ljög och sade att jag hade varit 
hos en kompis. Han frågade varför jag 
hade en väska då sade jag sanningen: att 
jag hade åkt skridskor med David och 
att vi skulle var med i en tävling. Jag 
sade att jag tänkte vara med oavsett vad 
han sade. 

– Jaha, sade pappa. Gör vad du vill då! 

Så gick jag och lade mig. 
Nästa morgon skulle jag åka 
till tävlingen. Pappa sade att 
han kunde köra mig. Jag sade 
tack. 

Så var vi framme. Jag såg David 
stå där borta. Han ropade hej.

 Nu hade alla tävlat, nu skulle 
domarna säga resultatet. 

– På tredje plats har vi par 
nummer 4, sade domaren. Och 
så på andra plats, par nummer 11. 
Och på första plats par nummer 
13. Grattis!

 Jag kunde inte fatta att vi kom 
på första plats. 

– Nu åker vi hem och firar, 
sade pappa. Du kan bjuda hit 
Davids familj också, lade han 
till. 

Så åkte vi hem och firade, 
med tårta och dricka.

Felicia Svedberg
Gunnestorpsskolan

Den rika 
häxan
DeT var en GånG i en 
skog en bergsklättrare som 
var en häxa. Häxan hade 
en katt som hade en ros 
i munnen. Häxan hade 
gjort ett hjärta i ett träd. 
Sedan kom en duva med 
ett brev. I brevet var det 
en ring som låg i en låda. 
Lådan hade en kikare med 
sig och en bok. Lådan var 
en skattkista. Det ramlade 
ner bröd från himlen. 
Häxan hade en stor kittel. 
Hon klättrade upp för 
en stege och där uppe låg 
en docka och en pärla, 
till och med en dolk plus 
ett timglas. Hon hade en 
krona på huvudet. Hon 
spelade på sin trumma. 
Det hängde facklor på trä-
den. Hon tände facklorna 
med tändstickor. Det 
var en nyckel till kistan. 
Häxan var jättefin. Hon 
åt ett äpple, drack en giftig 
dryck och dog.

Jesper Jenstedt
Filip Frisk

Viking Ypyä
Kubilay Erdal

Gunnestorpsskolan

Mitt liv
som proffs
jaG sPelar innebandy 
två gånger i veckan i 
Älvstranden. Min posi-
tion är back och vi vinner 
varje match med typ 60-0. 
Vi ligger etta i serien och 
jag är bättre än Messi och 
Zlatan tillsammans på 
innebandy. Jag går på röda 
mattan fem gånger varje år 
bara för att alla vill ha min 
autograf. Jag skjuter så 
hårt på innebandyn så att 
de svimmar och får åka in 
på barnakuten. På planen 
springer jag 900 kilometer 
i timmen, typ som en Fer-
rari Enzo. Mitt hopp är att 
bli världens bästa back.

Viking Ypyä
5A, Gunnestorpsskolan

jaG sKUlle Till sjön för att dricka. 
När jag satte mig på huk och tog 
handen i vattnet såg jag en flaska. 
Inuti flaskan såg jag ett brev. Jag 
lyfte upp flaskan och tog ut brevet 
och började läsa.

”Om någon läser detta brevet så 
gå till snöklippan innan banditerna 
avrättar mig! Från en vän” 

Då hämtade jag mitt armborst 
och svärd och begav mig mot 
snöklippan. Resan var lång, fast som 
tur var så kom jag in i barer där jag 
kunde sova.

Nu stod jag framför klippan och 
jag började klättringen upp. Det var 
jobbigt men till slut kom jag till en 
grotta.

Jag gick in i grottan. Det var 
kallt och väggarna var gjorda av 
is. Då såg jag banditer, fast när jag 
kollade noga, såg jag att det var 
vampyrer och inte banditer. Jag 
kollade på brevet, men nej, det stod 

ingenting om 
vampyrer där. 
Kanske hade 
vampyrerna 
kommit och 
tuggat på dem 
eller så har jag 
kommit fel. Jag 
kunde inte ta risken. Så jag tog fram 
min armborst och sköt på den första 
vampyren. Den andra kollade sig 
runt. Precis när han tänkte springa 
sköt jag honom. Jag gick fram till 
fången. Det var min vän, Ingvar.

– Var är alla banditer, frågade 
jag.

– Jag berättar senare, svarade 
han. 

Det var vampyrer kvar i grottan. 
De hade sett de döda kropparna, nu 
var vi farligt ute. Jag tog fram mitt 
svärd. Vampyren hann ropa innan 
jag högg honom. Hans kompisar 
kom.

– Hit med ett svärd, sade Ingvar.
När alla vampyrerna var slagna 

till marken så sprang vi ut. Då berät-
tade Ingvar att vampyrerna hade 
kommit och bitit banditerna så att 
de också blev vampyrer, men de 
gjorde ingenting med honom. De 
höll honom bara fången. Han visste 
själv inte varför. Han var hemlös, så 
han fick bo hos mig tills jag hittade 
ett hus åt honom. 

Nu var allt frid och fröjd, fast det 
fanns förstås många fler vampyrer 
kvar i skogen.

Emilio Berntsson
Gunnestorpsskolan

Äventyret i grottan

Konståkningstävlingen

11



ReSAn
12

DeT var en sOliG DaG i juli. Solen 
sken genom taxirutan. Jag sade till 
Katarina:

 – Vad fint hår du har.
 – Jag har färgat det brunt. Det 

är ju typ klassiskt i New York och 
London. Du, förresten, ditt hår är 
också snyggt, sade hon. 

Då svarade jag:
 – Jag har färgat det svart, det är 

ju också klassiskt i NY och London.  
Då sade taxichauffören:

 – Så nu är vi framme vid flyg-
platsen, det blir 656 kronor.

Jag betalade 656 kr till honom 
och sedan körde han iväg. Äntligen 
är vi framme vid flygplatsen. Snart 
ska vi åka till NY och London. Vi 
går in på flygplatsen. Det är jättefint 
där inne. Vi går mot taxfree för att 
shoppa lite. Men vi märket att det
är någon konstig man 

som förföljer oss. 
– Vem är det? viskar jag. 
– Vet inte, svarar Katarina. 
Vi går in på taxfree och handlar. 

Men när vi kommer ut så ser vi att 
mannen fortfarande förföljer oss. 
Vi går snabbare och svänger runt ett 
hörn och går in genom en dörr som 
finns där. 

– Vi gömmer oss här, viskar 
Katarina. 

Vi ser inget för det är svart där 
inne. Plötsligt hör vi dörren öppnas. 
Och sedan kommer en man in och 
binder fast oss vid stolarna med 
starka rep. När han bundit oss så tar 
han våra taxfreepåsar. 

Vilken skurk han är, tänkte jag. 
Men som tur var så tog han inte min 
väska. Jag tog upp mitt kreditkort 
och skar av repen. Inget är för starkt    
    för mitt vassa kreditkort. 

Så sprang vi iväg från rummet 
och till salen där vi skulle vänta på 
att få gå på planet. Vi kom precis 
i tid, om vi bara hade kommit lite 
senare så hade vi missat planet till 
paradiset NY och London. Vi reste i 
5 och en halv timme.

Vi trodde att det farliga var över 
men nej, det var det inte.  Plötsligt 
såg vi den skumma mannen sitta 
längre bak i planet. Men när vi hade 
landat så lät vi honom gå av först.
Vi tog en taxi till hotellet och sedan 
såg vi honom inte mer. Vi var i NY 
och London i en hel månad. Och vi 
shoppade jättemycket. Men vi var 
mest glada över att vi inte såg den 
läskiga mannen mer.

Nathalie Carlsson Matilla
5B, Gunnestorpsskolan

TV-spelet
DeT var en GånG två 
vänner som satt och fikade 
på en restaurang. Och de 
hade kul. Men Gustav 
ville gå hem och spela 
tv-spel. Att spela tv-spel 
var det bästa Gustav vis-
ste. Margareta hatade att 
spela men Gustav ville lära 
henne. Problemet var att 
Margareta inte hade tid 
att lära sig för hon skulle 
hela tiden göra annat. 
Hon lagade mat, tvättade 
kläder och mycket annat. 
Gustav försökte att hjälpa 
till så det gick fortare och 
de skulle hinna spela. Men 
då sa hon att hon var för 
trött att spela. Han trodde 
inte att hon ville, för hon 
var en dålig förlorare och 
hon förlorade alltid.

Christian Fadel
Gunnestorpsskolan

Sommar 
och vinter
På sOMMarlOven 
brukar jag åka till min 
mormor och morfar i 
småland. Där bor också 
min bästa kompis. Wilma 
och jag brukar ofta vara 
med varandra och hennes 
hund, Fixa.  Vi går ut och 
leker med Fixa. Ibland 
brukar hon dra oss i en 
pulka! Wilma och jag har 
jätte kul tillsammans. 
Hon köper alltid saker 
till mig och jag till henne. 
Wilma betyder allt för 
mig och mina bästa kom-
pisar som jag har i Tuve. 
Min mormor och morfar 
är jättesnälla och de har 
en blå undulat. Han heter 
Ludde. Och jag är ofta 
med honom när jag är där. 
Min morfar älskar blom-
mor och sådant.

Nora Hesselroth
5A, Gunnestorpsskolan

SHOPP  nG

Fast i djungeln!

jaG är i aMazOnas djungel. 
Jag är fast här sedan mitt flygplan 
kraschat. Jag var ute och flög med 
mitt modellflygplan. Sedan flög 
det iväg med vinden och dök 
plötsligt in i den stora Amazo-
nasdjungeln. Jag gick in för att 
leta men hittade inte den. Nu är 
jag vilse. Där är Amazonfloden! 
Om jag följer den kanske jag 
kommer till någon stad eller till 
havet. Fast floden är ju jättelång 
och jag behöver hitta mat. Men 
vad är det här?! En flaska? Det är 
någonting i flaskan! Hoppas det 

är vatten, rent vatten. Jag öppnar 
flaskan. Ett brev!

”Snälla hjälp! Jag är fast i 
ugnen”

Ugnen? Nej, vänta, djung-
eln måste han eller hon mena. 
Någon är fast i djungeln, precis 
som jag!

Det börjar skymma nu och 
jag behöver sova. Men jag vill 
inte! Det finns för mycket att 
tänka på. Jag kan inte slappna av. 
Men jag måste… Nästa morgon 
vaknade jag av ett ssssss… En 
orm låg på min mage! Ahh!! Jag 

försökte lyfta bort den, men det 
var för tung! Men jag måste leta 
efter mat.

Jag slingrade mig försiktigt, 
försiktigt loss och det lyckades. 
Jag kunde börja min vandring.

Efter, tror jag, tio veckors 
vandring, når jag havet. Där är 
ett hus! Jag springer fram till 
huset och knackar på. Där står 
min morbror.

Jessica Palmgren
5B, Gunnestorpsskolan
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– jaG haTar all dessa regler! sade 
Koko.

– Ja, det är regeringens fel, sade 
Welshy.

Koko och Welshy är bästa vän-
ner. De bor i Fücaliskogen. De sitter 
och pratar på sitt favoritställe, vid 
den stora eken. Koko sitter uppe i 
trädet och Welshy ligger under det. 
De pratar om hur mycket de hatar 
regeringen och om sin hemliga 
dröm, att få komma till Liseberg.

– De har så stränga regler, sade 
Welshy.

– Vi måste komma på något, 
sade Koko

– Mmm, men nu måste jag gå 
hem. Jag behöver passa min brorson, 
sade Welshy.

Nästa dag träffades de igen och 
planerade sin kupp.

– Men hur ska vi komma iväg 
utan att regeringen märker oss, 
undrade Welshy.

Koko är en uggla och Welshy är 
en häst, de bor båda i Fücaliskogen. 
Men det är ett problem. Koko är väl-
digt slö på dagarna och Welshy på 
nätterna. De måste bestämma om 
de skarymma på dagen eller natten.

–Vad är vakterna för djur då?” 
frågade Welshy.

– De är katter, lika pigga dag 
som natt.

–Men sover de aldrig?

– Jo, de byter vakter var fjärde 
timme.

– Där har vi det!!
– Vi rymmer när det är vaktbyte, 

sade de i kör.
– Ojdå, hoppas ingen hörde oss, 

Sade Koko.
– Ojdå!
– Det är nog ingen fara!
– Mmm. Welshey nickade och 

tuggade i sig en tuva gräs.
– När börjar vaktbytet då? frå-

gade han sedan.
– De bytte för två timmar sedan.
– Då kör vi om två timmar!
– Neej! Jag är så trött, klagade 

Koko.
– Vill du till Liseberg eller inte?
Koko tänkte på sin dröm, om att 

rymma med Welshy till Liseberg, 
där de skulle busa med folk hela 
dagarna.

– OK, men jag måste packa 
väskan först.

– Vi ses här om en och en halv 
timme.

– OK, det gör vi!
Welshy gick hem och åt.
Han måste ta med sig mat. Han 

älskar havre. Han kan äta flera 
kilo havre men han får inte äta för 
mycket, då får han kolik. Inte bra.

– Men om jag tar med mig lite 
havre, då får jag väl inte ont i magen, 
tänkte Welshy.

– Koko packade ner sina bästa 
böcker samtidigt som hon tänkte på 
hur det skulle bli. Skulle de komma 
hem efter en dag, eller stanna där för 
alltid? Tänk om vi aldrig kommer 
tillbaka till Fücali skogen...

En och en halv timme senare, 
träffade Koko och Welshy vid änden 
av skogen, där de hade bestämt.

– OK, nu har vi 20 sekunder på 
oss att rymma, viskade Welshy.

– OK, viskade Koko.
Vakterna stod på en lång rad 

runt hela Fücaliskogen.
– Oj, vad många vakter! utbrast 

Koko.
– Ja, men om 10 sekunder är det 

vaktbyte. Då kör vi!
De räknade ner, tyst för sig 

själva.
Vakterna började gå…
Som ett skott sprang Koko 

och Welshy ut från sitt gömställe. 
Welshy galopperade och galoppe-
rade. Hon visste inte vart, hon bara 
galopperade rakt ut från skogen med 
Koko, klängandes fast i manen. 

De hörde ett svagt ljud.
– Stanna!
Men Welshy fortsatte tills de var 

ute ur skogen. De var fria!
Jessica Palmgren

5 B, Gunnestorpsskolan

Min dröm 
jaG vill bli fotbollsproffs 
det är min dröm, så jag 
övar och övar. Jag vill bli 
fotbollsproffs för det är 
kul med fotboll. 

Christian Fadel
Gunnestorpsskolan

Jag önskar
jaG önsKar fred på 
jorden. 
Jag önskar alla fattiga blev 
rika. 
Jag önskar att det fanns 
en robot som gjorde allt 
jag sade. 
Jag önskar att jag hade en 
pengar-maskin. 

Alex Boy
Gunnestorpsskolan

Jag minns
Jag hör dig
Jag ser dig
Jag älskar dig

Jag gillade dig
Jag fick dig
Jag önskade dig
Jag tappade dig
Jag saknar dig
Jag minns dig

Destiny Murén
Gunnestorpsskolan

Koko & Welshy

Helge och 
Sten
sTen GöMDe siG mitt i 
skogen. Han var jagad av 
människan. De hade jagat 
honom i flera timmar ige-
nom hela skogen. Då kom 
ugglan Helge och dök ner 
bland människorna med 
sin jättestora vingar. De 
sprang av rädsla mot den 
underjordiska bunkern. 
Precis utanför bunkern, 
tappade människorna 
nyckeln till bunkern 
men de sprang ändå in i 
den. Sedan kunde ugglan 
Helge och Sten utforska 
världen.

Mattias Andersson
5B, Gunnestorpsskolan
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jaG TOG UPP flasKan och 
där låg det ett brev. Jag tog 
brevet och i brevet stod det 
att en skatt var gömd någon-
stans. Bakom brevet fanns 
det en skattkarta. Den var 
ganska lång och den ledde till 
en grotta. Man skulle gå långt 
in i grottan om man ville ha 
skatten. Grottan hade många 
gånger fällor som kunde 
utlösas när man kom nära 
den. Jag tänkte på att gå dit 
men jag kände mig osäker, det 
verkade farligt.

”Jag går dit ändå”, sade jag 
för mig själv.

Grottan var kuslig och full 
av fladdermöss som hängde 

upp och ner. Några fällor 
syntes inte till, än. Jag undrar 
när den första kommer fram. 
Då dök den första upp plöts-
ligt! Det skulle finnas två 
fällor och den första var en 
fall lucka. Jag gick vidare och 
vidare men jag såg ingen mer 
fälla. Men plötsligt kom det 
en bågskytt som sköt en pil 
mot mig. Jag hade en sådan 
tur att pilen inte träffade mig. 
Jag gick vidare, fortare och 
fortare. Och äntligen såg jag 
skatten och jag tog den och 
sprang iväg, ut från grottan.

Darius Afraz
5B, Gunnestorpsskolan

Skatten i grottan

I sjön
jaG Går Till sjön och sitter 
på en sten intill vattnet. Då ser 
jag en flaska och när jag tar den 
ser jag att det finns ett brev. 
Jag läser brevet. Det är någon 
som vill ha hjälp. Jag kanske 
ska simma lite ut i sjön. Jag tar 
ett steg fram, ut i sjön. Men 
hur långt ska jag gå? Jag kanske 
kan gå en genväg? Kanske kan 
det gå snabbare? Jag går upp 
ur sjön, jag är våt om fötterna. 
Men var är mina strumpor? De 
är borta! Mina skor också! Jag 
tittar runt mellan träden. Det 
är svårt att se något. Jag går 
rakt fram och på en sten ligger 
ett brev. Det står:

 ’’HJÄLP! JAG BEHÖVER 
HJÄLP!’’ 

Jag fattar inte vem denna 
personen är. Är han kanske i 
vattnet? Eller sitter fast inne 
i skogen? Varför skriver han 
inte var han är istället? Annars 
måste folk leta runt i hela 
skogen och i hela sjön. Det är 
ett till brev längre fram. Jag 
springer snabbt dit och läser 
det. Det står såhär:

 ’’Jag ligger i sjön’’. 
Men var i sjön? Det känns 

som någon ser mig. Tänk om 
det är den där gubben som vill 
ha hjälp! Det är bäst att jag går 
hem istället.

– Hallå, ropar någon då. 
Hallå! 

Nu önskar jag att jag aldrig 
gått till skogen. Plötsligt blev 
det jättetyst. Vad konstigt. 
Jag kanske ska gå och rädda 
honom? Eller ska jag gå hem? 
Vilket är bäst?

Någon kommer. Jag göm-
mer mig bakom en sten för att 
kunna se vem det är. 

– HJÄLP! Hörde jag gub-
ben skrika inifrån skogen.

Jag drog upp huvudet. Jag 
andades ut. Det var inte gub-
ben det var min storebror. 

– Hallå, ropade jag. 
– Hej, sade min storebror, 

ska vi gå hem till mamma?
– Ja, gärna svarade jag.
Vi gick hem och det kändes 

bra att vara hemma. Jag gick 
in i duschen och jag vred på 
vattnet. Men då hörde jag 

någonting utanför huset. Det 
kanske är gubben som behöver 
hjälp, tänkte jag. Jag tittade ut 
genom fönstret, där utanför såg 
jag att det var en mördare som 
höll en kniv under halsen på 
gubben. 

– HJÄLP! skrek gubben. 
Jag sprang rakt ner till min 

storebror som satt i vardags-
rummet och tittade på tv. 

– Vad är det? skrek han. 
– Det är en mördare utan-

för huset, sade jag. Jag sprang 
till dörren. 

– Där är mördaren!
 Jag skrek: Låt gubben vara! 
 – OK, för denna gången, 

sade mördaren. 
Mördaren släppte gubben 

och sprang rakt in i skogen. 
Gubben sprang åt andra hållet. 
Jag stängde dörren och gick 
upp för trappan till mitt rum 
igen. Allt kändes bra. Jag hade 
lyckats rädda gubben.

Niklas Harpe
5 B, Gunnestorpsskolan

Vi har intervjuat

…Gunnel
Irwert
adminstratör

”Det bästa 
med jobbet
är att träffa 
barnen”
Vad gör du?

Jag jobbar med 
massa papper.

Vad är bästa och sämsta 
med jobbet?

Det bästa med mitt 
jobb är att träffa 
barnen och det 
sämsta med mitt 
jobb är att det är 
stressigt.

Råd om mobbning ?
Om man är mob-
bad tycker jag att 
man ska tro på sig 
själv och be om 
hjälp.

Hur länge har du jobbat 
på skolan?

Jag har jobbat på 
skolan i 19 år.

Utbildning?
Ekonom.

Vad ger dig hopp?
Barnen ger mig 
hopp.

Vad är kärlek för dig?
För mig är kärlek 
att vara tillsam-
mans med familj 
och vänner.

Elias Fransson
Joel Fors

5 B, 
Gunnestorpsskolan

Elias                          
          Joel
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jaG Går MOT haveT. Jag kollar mig runt om-
kring och det är en lång strand längst med ha-
vet. Jag böjer mig ner för att känna på vattnet.  
Det är varmt.  Jag blundar...men helt plötsligt 
känner jag något som stöter till min hand. Jag 
öppnar ögonen och där ligger en flaska och 
inne i flaskan ligger det ett papper.

Jag tar upp det. Det är ett brev. Jag öppnar 
brevet. Det står:  ”Hej! jag heter Adam och är 
fast på en öde ö. Snälla hjälp mig! Det finns 
många pirater på havet som letar efter mig . 
SNÄLLA HJÄLP MIG SNÄLLA!!”

Jag bestämmer mig för att ta min röda båt 
och leta efter den där Adam.

Nu har jag börjat ro. Jag blir genast trött i 
armarna. Men efter en halvtimma så kan jag 
inte se land längre men... där...där borta ser det 
ut som en liten ö. Jag ror  dit. Det ser ut som 

att det står en gubbe på ön. Tänk om det är 
Adam!?

Nu är jag framme vid ön. Jag ropar Hal-
lååå? Ingen svarar och jag ropar igen. Den här 
gången får jag ett svar. Då ropar jag: vem du än 
är så kan du väl komma fram till mig!

Då ser jag ett par ögon och blir lite rädd. 
Men sedan ropar jag: Hallå, är det du som är 
Adam?

Han svarar ja det är jag – snälla, snälla ta 
mig inte till fången.

Jag sade nejdå jag fick ditt brev och läste 
att du behövde hjälp. Så jag kommer för att ta 
med dig hem. Han hoppade i båten och skrek 
skynda dig då!! De kommer för att ta mig! Jag 
kollade mig omkring men såg ingenting. Han 
har nog blivit galen för att han inte har fått 
någon mat eller vatten, tänkte jag och började 

ro. Adam skrek hela tiden SNABBARE, 
SNABBARE, SNABBARE.

Han måste ha hjälp, tänkte jag och tog fram 
min mobil. Jag ringde till sjukhuset och sade 
att en ambulans skulle möta oss vid stranden. 
När vi närmade oss stranden såg jag att ambu-
lansen redan var där och väntade på oss.  En  
sjuksköterska tog hand om Adam. 

De sade att han blivit helt sjuk men att 
han snart skulle bli frisk igen. Min kropp blev 
varm. Men när han åkte blev jag ledsen. Jag vet 
inte varför. Dagen efter var jag med i tidningen 
och på tv. Men när jag såg Adam på tv då blev 
jag varm igen. Jag vet det nu... det är för att 
JAG ÄR KÄÄÄR !!!!!!<3<3<3

Nathalie Carlsson Matilla
5 B, Gunnestorpsskolan

Emma, Sara och jag

Räddningen

Kungens 
tack

jaG såG en flaska som flöt på 
havet, jag tog upp flaskan och såg 
att det var ett brev i den. I brevet 
stod det: ’’HJÄLP! Snälla hjälp 
mig! Jag sitter fast på en ö i Stilla 
havet. Emma’’ 

Jag visste var Stilla havet låg. 
Men det finns hur många öar som 
helst där och det är jättelångt 
dit. Hur ska jag komma till stilla 
havet? Och hur ska jag hitta rätt 
ö? Då kom jag på det: Jo, jag frågar 
pappa om jag får ta motorbåten 
dit! Men pappa bara skakade på 
huvudet när jag frågade.

– Varför får jag inte ta motor-
båten?

– Du är för liten. 
Jag blev så arg! Det är så typiskt 

pappa att säga att jag är för liten. 
– Nej jag är faktiskt 11 år,  

svarade jag. 
Pappa nickade och såg ut att 

tänka efter. 
– Mmm! Men jag vill inte att 

du åker själv sade han. Ta med dig 
en kompis, då får du åka. 

Det var ett bra idé, det blir 
roligare att åka med en kompis. 

– OK! tack, sade jag. Jag ringer 

Sara hon är ju 16 år. 
– OK gör det, sade pappa.
– Hej Sara, vill du följa med 

mig och leta efter en som heter 
Emma? 

– Ja visst! Var är ön då? 
– I Stilla havet.
– Oj det kommer ta jättelång 

tid.
– Mm... Jag kan ta med mig 

mackor och du kan väl ta med dig 
något också.

– Jag kan ta med mig dricka 
och kakor, sade Sara.

– Ja, det borde räcka till oss, 
nickade jag.

– Då åker vi då! Jag var glad 
eftersom Sara ville följa med. Nu 
skulle allt gå bra.

– Ja, jag glömde – vad heter 
den tjejen, Sara?

– Emma. Jag ska fråga ifall 
pappa kan köra oss till hamnen.

– Pappa kan du köra oss till 
hamnen?

– Ja om en kvart.
– Ska vi verkligen leta efter 

Emma, frågade Sara plötsligt. Vi 
åker bara ut med båten istället! 

– Ska vi det? Jag funderade en 

stund. Saras förslag lät roligare!
– Ja det gör vi, svarade jag. Vi 

kan åka till en ö så kan vi över-
natta där.

– Vilken bra ide! 
– Pappa, kan du komma och 

hämta oss imorgon vid tre här.
– OK, det blir bra.
– Hejdå pappa, vi ses imorgon.
– Okej hejdå!
– Vi går till båten nu.
På en ö en bit ut i havet såg 

jag någon vinka. Jag hörde rop på 
hjälp.

– Titta där Sara, det är någon 
som ropar, sade jag.

– Vi åker och tittar, nickade 
Sara. 

Vi åkte ut med båten. 
– Aaaa! titta, det är ju Emma 

som behöver hjälp. Vi åker och 
hämtar henne! sade jag.

– Tack! sade Emma när vi kom 
dit. Jag ringde min pappa och sade 
att han skulle hämta oss lite se-
nare, typ vid sjutiden. Sedan åkte 
vi ut med båten Sara, Emma och 
jag. Vi hade det jätteroligt!

Clara Börjesson
Gunnestorpsskolan

jaG Går På sTranDen med 
min hund Milo. Då får jag 
syn på något i nattnet. Det är 
en flaskpost.

Jag hoppar i vattnet och 
börjar simma mot flaskan. 
Det är rätt varmt i vattnet 
det är ju juli.

Jag får tag i flaskan och 
simmar i land. Jag öppnar 
flaskan och det står: Du som 
läser detta brev, skicka detta 
till kungen// Nikita 1996.

Jag går hem och googlar 
upp kungens adress. Jag skri-
ver hans adress på brevet och 
skriver ett brev till kungen 
från mig och förklarar. Jag 
går och postar båda brevet.

En vecka senare får jag 
svar från kungen. 

”Tack Emma för att du 
skickade brevet till mig, som 
jag har längtat efter brevet 
från Nikita. Som tack ska du 
få 100 000 kr ifrån mig och så 
ska du få komma på besök till 
slottet. // Gustav Fredrik ll”

Meja Nyström
Gunnestorpsskolan



MITT intresse är hästar. Jag 
tycker om hästar för att de är söta 
och snälla. Jag började rida när jag 
var 8 år. Och jag började ta hand 
om djuren på 4H när jag var 7 år.

Jag har en sköthäst på gården 
som jag rider på lördagarna. 

Det är en fjording 
som heter Figaro. 
När man är medlem 
i 4H får man ta 
hand om djuren 

som är hästar, getter, får, 
kaniner, ankor, grisar, höns och 
kor. Man promenerar ibland med 
getter eller får. Ibland har man 
också kaninhoppning.                          

www.madeinbacka.com
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Mitt intresse

EMMA är 17 år. Hon har gillat hästar i hela sitt liv. Hon valde 
att börja här för att hennes syster gick här. När hon var 16 började hon 
hyra häst. Hon gillar djur, hemma har hon fyra katter och fyra kaniner. 
Hon har en lillasyster, en storebror, mamma och pappa. Hon tycker 
gården skulle bli bättre om man skaffade ridhus och element i stallet. 
Hon tycker det är bra att gården är ganska liten, för då får man bra 
gemenskap med alla.                                      

JESSICA är 38 år och är ridlärare på 4H-gården. Hon älskar 
hästar. När hon var åtta år började hon med hästar. Hon skulle vilja att 
fler människor kom till gården barn, vuxna och ungdomar. Hon och 
hennes syskon var allergiska när de var små så hon smet upp till gården. 
För henne är gården som ett andra hem. Jessica tycker att det är bra att 
gården är en ideell förening. Hon har också ett jobb på kontor.                               

Isabella Rössborn 
Gunnestorpsskolan 5A

Till Lyre
När mörkret faller runt jorden, 
står jag kvar och tänker på dig
Alla glada stunder du skänkte mig
Dina mörka, vackra ögon, 
kommer alltid finnas inom mig
Jag saknar de stunder jag var med dig.
Men nu är det för sent, 
nu springer du fram på trapalandas, evig gröna ängar
Och du, Lyre, du var speciell.

Isabelle Rössborn
5A Gunnestorpsskolan

Jag finns för dig 
Jag finns för dig
Och hoppas du finns för mig! 
Fall aldrig för kärleken, 
hoppa istället från en brygga,
det gör mindre ont!
Skriv vad du tycker 
men visa ingen annan,
precis som i ditt hjärta!

Luna Filipovic
Linn Jerksten Laaksonen

Gunnestorpsskolan

Kärlek
Livet är ingenting utan kärlek!
Jag älskar min familj och vänner!
De betyder allt för mig.
Livet blir tomt utan kärlek.
Jag finns för er och jag hoppas ni 
finns för mig!
Jag älskar er!
Kärlek är obeskrivlig.  

Olivia Munter
5A, Gunnestorpsskolan

…Heléne Loukkola, specialpedagog ”Jag blir jätteglad när jag 
ser att eleverna utvecklas”

Vad jobbar du med?
Jag är lärare, jag 
hjälper barnen med 
att förstå saker och 
att lära de saker på ett 
sätt som de förstår.

Vad tycker du om ditt jobb?
Jag tycker att det är 
utmanande. Får vänta 
på elever och låta de 
ta sin tid.

Vad är det du gillar med ditt 
jobb?

Jag tycker att det är 
trevligt och trevlig 
miljö. Jag vill hitta de-
ras sätt att lära sig.

Vad är det som ger dig hoppet 
att fortsätta jobba?

Att jag ser mina elever 
utvecklas, jag kan bli 
jätteglad när jag ser 

att de har utvecklats.
Ibland så är det inte 
så mycket personal, så 
då är det lite jobbigt, 
mycket ibland.

Tänker du fortsätta jobba här, 
om ja, varför. Och om nej, 
varför?

Jag kommer inte att 
jobba här jättelänge. 
Jag vill prova på olika 

arbetsplatser. Jag 
skulle kunna tänka 
mig att handleda 
personalen och att 
vara pedagog och då 
kan man jobba med 
många saker.

Luna Filipovic
Destiny Murén

Linn Jerksten 
Laaksonen

Gunnestorpsskolan

Vi har intervjuat


