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Barfota kliver hon 

bland tistlar och vete på ängen 

Det sticker i fotsulorna 

och håret i vinden slänger 

Hon ser det klart framför sig än 

då hon åter kommit hem 

Hon har plockat sju sorters blommor 

och lagt dem under dynan 

En kristallvas med en vacker bukett 

har hon ställt bredvid sin säng 

Prästkragar sträcker sig mot taket 

och sommardoften sprider sig svagt 

En har hon fäst i håret 

en annan har hon mellan fingrarna 

Kronblad efter kronblad låter hon dala ner 

sakta ut över golvet 

Älskar, älskar inte... 

                                 Anna Södergård 



 

Så har åter ett läsår förflutit. Ett på alla sätt annorlunda sådant. Olof-tidningarna har på 

senare tid utkommit sparsammare med bara två i året, av den enkla anledningen att vi 

inte fått så mycket direkta impulser att skriva om. Vi har nästan fullständigt saknat sam-

arbete med utomstående – sådana som brukat besöka oss eller ställen dit vi fått gå. 

Och just liknande upplevelser har varit intressanta att reflektera över, dvs. skriva om.  För att ge bara 

några exempel så har en del prao-tillfällen fallit bort och likaså niornas besök till riksdagen. Också de 

flesta utomhusarrangemang såsom Åbo run(t) och idrottsdagarna har inhiberats. Varken författarbesök 

eller besök av representanter för andra yrkesgrupper har kunnat aktualiseras. 

Men vi ska väl inte gråta över spilld mjölk, utan vara glada att vi ändå fått ihop en tidning igen, och 

framför allt på alla sätt titta positivt framåt och hoppas på några fylligare pratrör nästa läsår!  

I det här numret ingår ändå ett antal intressanta intervjuer – både med personal och anhöriga. Anhö-

riga har sjuor intervjuat inom ramen för 60+ -intervjuerna, och ur dem kan man läsa att skolgången 

minsann har förändrats med åren. Några av våra yngre lärare berättar i sin tur om varför de valt denna 

bana. Också skoldirektören lyckades vi fånga för en pratstund.  

Vidare berörs här sagor, som kommit till i samband med olika projekt. Några kommenteras, andra blir 

fullt utskrivna. Också robotbygge i science presenteras och så får vi veta hur man klarat av träning på 

toppnivå under tider av restriktioner. Skrivarklubben har kunnat vara aktiv trots tidvis distans: fyra 

mycket läsvärda bokrecensioner ingår i tidningen! De fyra skribenterna premierades nyligen - två med   

stipendier från Hem och Skola, två med Åbolands Litteraturförenings stipendier. 

Detta nummer blev samtidigt rätt mångspråkigt. I finskan har man funderat på rasism och mobbning. I 

tyskan har man beskrivit hur diverse hem ser ut, medan man i engelskan varit mera underhållande 

och skapat de ständigt fyndiga limerickarna med tillhörande fantastiska illustrationer. Texter på god 

svenska bjuds här givetvis alltid!  

Dikter har vi gott om denna gång. Här på vårkanten arrangerade vi en diktartävling och antalet bi-

drag blev klart över 20. En del av bidragen har rymts med i Olof. Hem och Skola ställde upp med fina 

prispengar till de bästa bidragen. Så denna gång lär jag inte dikta själv; elevdikterna får tala för sig 

och med dem vill jag inte mäta mig! Jag fäller i stället in en av dem som slutvinjett - ett vinnarbidrag 

står ju att läsa på pärmen.  Kvar står då bara att igen en gång önska alla läsare en trevlig sommar.    

Njut och vila upp er -  då vi är tillbaka behövs det gott om krafter! 

                                                                                                                                                                    Kenneth 

 

 

stöder detta arbete 



Hellre närundervisning! 

Vi intervjuade 33 åriga Ted Eklund som föddes i Pargas. Nu bor han i Åbo och jobbar som matematiklä-

rare här i Sossen. Han flyttade till Åbo när han började studera och har bott här sen dess. På fritiden 

spelar Ted badminton och när han var yngre tävlade han. Men nu har han haft paus p.g.a. Covid-19. 

Vi frågade Ted varför han ville bli mattelärare och han visste inte riktigt själv heller. Han hade inte fun-

derat värst mycket på saken när han studerade, utan fortsatte med det som han gillade och det var då 

mest naturvetenskaper. Efter studentexamen där alla naturvetenskapliga ämnen gick bra, kom han in 

och studera matematik vid Åbo Akademi (ÅA) utan inträdesprov. Efter magisterexamen jobbade han 

några år vid “matteinsten” på ÅA. Han tänkte att han kunde forska lite i matte och det blev sedan så att 

han tog doktorsexamen där.  

Men snart blev det tillräckligt av universitetsvärlden för Ted. Han hade också fått undervisa på ÅA och 

gillade det, så han bestämde sig för att studera till lärare i Vasa och nu är han här.  

Ted har nu jobbat 2 år på Sossen och han undervisar matte, fysik, kemi och ifjol så undervisade han 

också multimedia, där man jobbar med datorer och det kommer han också göra nästa år. 

Vi frågade vad han tyckte om distans- och hybridundervisningen och hur det har fungerat. Han menar 

att det har fungerat helt okej, när han lärde sig hur det lönar sig att ordna undervisningen. Han föredrar 

ändå normal undervisning och har genast längtat tillbaka från distansen. Det är också mycket enklare 

att göra t.ex. experiment i kemin då eleverna är i skolan. 

Vi frågade även om Ted vill stanna i Sossen eller om han har tänkt byta skola i framtiden.  

“Jag skulle vilja stanna här, det finns trevliga elever och arbetskollegor, jag har blivit väl mottagen och 

jag hoppas att jag kan fortsätta jobba i Sossen”. 

Som alla vet är matematik ett viktigt läroämne och det behövs bra lärare. Matematik är viktigt för att 

huvuduppgiften är att få eleverna att tänka abstrakt och bli analytiska. Med hjälp av matte förbättras 

vår problemlösningsförmåga och det är allmänt en bra hjärngymnastik. 

Adam & Julius 9d 

På intervju i bibban 



Bidrag från diktartävlingen som 

arrangerades under mars-april  
         Det gällde ju att delta med en samling på tre dikter. 

                  Sammanlagt kom det in drygt 20 bidrag. 

 

    Berlockens fläta 

    Tänk ett halsband 

    i din hand 

    kedjan isär 

    berlocken ett blåbär 

    din favorit 

    hela vägen hit           Vivian 7f     

                             

 Att finnas och att leva 

är två olika saker 

 

Det är ditt val vilken du väljer. 

                                     Rozhan 8a 

 

 

Ett hjärtas visor 

Tårar som faller ner för en kind 

Tårar som inte fick plats  

Tårar som ingen märkte 

Ty ingen såg mörker i svaren hon gav  

Och ingen såg tårarna som skapades 

därav 

Laura  7f 

En sekund 

leder till nästa minut, 

leder till varje timme, 

leder till slutet av dagarna, 

som är delen av en vecka, 

som sträcker ut sig till en månad, 

som senare täcker året, 

som leder till slutet. 

                    Natanael 8a 

 

Jag ångrar  

fast det är bortglömt 

 

jag längtar 

fast det är förflutet 

 

Jag stannar kvar 

fast jag vill fortsätta  

                     Sonja Svarfvar 9c 

 

När jag blir stor 

Flyttar jag till en ö 

En ö utan människor 

En ö utan regler 

När jag vill klättra i ett träd 

Så kan jag klättra i ett träd 

När jag vill gå och sova 

Så kan jag gå och sova 

Och då jag går och sova 

Så tänker jag på livet utan mig 

Elmer 8a 

Hon existerade bara för att bli glömd. 

Skulle aldrig vara den som märktes. 

Var aldrig tänkt att vara mer än nån i 

bakgrunden. 

En skugga.                       Agnes Alander 7f 

 



Hon var inte nöjd  
Med de vita rosorna  
Hon tog kniven  
Och det började blöda  
”Nu blir det frid och fröjd”  
Sade hon  
Medans de vita rosorna  
Sakta färgades röda  
 
Stella Renström 7f 
 

Leta leta sök min vän 

Snart hittar du dit det har jag på känn 

Leta leta sök kära du 

Inte imorgon utan nu 

När du nått ditt mål 

Kommer din självkänsla vara starkare än stål 

Leta leta sök min vän 

Snart hittar du dit det har jag på känn 

                                        Laura Denessiouk 7f 
Den Mörka Natten  
 

Natt  
Man sover  
Man kan få mardrömmar  
Jag hatar rädslan inom mig  
Mörkret  
  
 

Ada 8d 

Flickan 

Jag såg en ung flicka stå framför mig 

Det var svårt att titta på henne 

Jag sa till henne att hon var hemsk 

Hennes näsa var för stor, 

Hennes mage var för mjuk 

Jag analyserade varje detalj av hennes 

kropp 

Hennes läppar var för tunna, 

Hennes ben var för tjocka 

Hon började gråta 

Vad ful hon såg ut när tårarna 

föll ner för hennes kinder! 

Jag sneglade mot henne för sista gången 

Före jag steg bort från spegeln 

Och lät osäkerheten ta över 

Sonja Sievänen 8f 

 

Alla är en egen sort  
någon stannar, någon flyter bort  
på gatan sitter och fryser  
tills någon kommer och lyser  
är detta livets gåta  
eller att förlåta?  
glöms ändå bort inom kort  

 

Amos 8d  

När alla blickar vändes mot henne  
  
blev det inte som hon tänkt,  
  
för nu kunde alla se henne   
  
och de brister hon hade.  
  
Så när ingen såg på,   
  
lät hon tårarna falla.  
 
Agnes Alander 7f 
 



Då lärde man sig enorma mängder utantill! 

Jag intervjuade min mormor Siv ute på ön Haverö i Nagu den 25 februari 2021. Där finns släktens 

sommarställe, Villa Björkeberga.  

Min mormor Siv, som jag kallar Mommo, föddes den 26 april 1947 i Ekenäs. Till hennes familj hörde 

mamma Elise, pappa Nils och brodern Per-Erik som kallades Pelle. Elise kom från en liten ö söder om 

Korpo som heter Verkholm. Där bodde hon tills hon var ungefär 16 år gammal. Elise var hemma med Siv 

och Pelle tills de var i skolåldern. Sedan lagade hon mat på Kårkulla i Pargas. Nils kom från Hangö och 

var trädgårdsmästare. Han hade bland annat jobbat på Grönvik gård i Korsholm och Billnäs gård som nu 

ligger i Raseborg. Familjen flyttade till ett egnahemshus i Pargas år 1951. 

Mommo började i Kirjala folkskola år 1954. Där gick hon fyra år. Efter det gick hon fem år i mellanskola. 

Efter mellanskolan gick Mommo i två år i Handelsinstitutet i Åbo där hon blev merkonom. Efter Han-

delsinstitutet åkte hon till Tyskland för att jobba och lära sig tyska.  

Under min mormors tid gick man i skolan sex dagar i veckan. Måndag till fredag började hon klockan 

nio och slutade klockan två eller tre. Lördagen var kort. Då började hon klockan nio och slutade klockan 

ett. I skolan fick man varm mat men man måste ta med mjölk och bröd hemifrån. Mommos skolväg var 

en halv kilometer lång. På vintern skidade hon och resten av året promenerade hon till skolan. Lektion-

erna var en timme långa. Rasterna var en kvart långa. På vintrarna skidade man på rasternara, under 

resten av året lekte man olika lekar.  

När Mommo gick i skola måste man lära sig enorma mängder utantill, till exempel psalmer, dikter, 

sånger och kartor. Mommos favoritämnen var geografi, textilslöjd och historia. Mommo tyckte om 

skolan. I skolan fanns det bara två lärare och två klassrum. I det ena klassrummet fanns klass ett, två 

och tre och i det andra klassrummet fanns klass fyra, fem, sex och sju. 

På fritiden åkte Mommo skridsko, simmade, lekte och spelade med barn i olika åldrar. Ibland på som-

rarna var hon ute på Verkholm hos sin mormor och morfar. Där simmade hon mycket.  

När Mommo gick i andra klass var det en polioepidemi i Finland.  Mommos klasskamrats pappa smitta-

des av polio och familjen måste stanna hemma i en månad. Pappan klarade sig men blev förlamad. 

Mommo har jobbat på Viking Lines och Silja Lines terminaler och kontor. Hon har också jobbat som min 

morfars advokatassistent.                                                                                

På bilden ser man halva Kirjala skola år 

1957. Mommo sitter på första raden som 

den tredje från höger. Hon gick då i 

fjärde klass. Hennes bror Pelle står i raden 

längst bak som den tredje från vänster. 

Då gick han i sjätte klass.    

Jag och Mommo hade en trevlig prat-

stund utomhus med säkerhetsavstånd. 

Det var roligt att höra hur det var förr i 

skolan. Jag blev väldigt förvånad av att 

veckoslutet på hennes tid var bara en dag. 

Oskar Westerlund 7a 



Fördjupat arbete: barnböcker 

 

Som fördjupat arbete i modersmål på nian finns många olika möjligheter varav att göra en barn-

bok var ett av dessa. Vi var rätt många som valde att göra barnböcker för att vi gillade bl.a. illust-

rationsaspekten i uppgiften. Vi ville vara kreativa med både illustrationer och text och detta var en 

bra variation till de normala uppsatsskrivningarna. Böckerna skulle helst riktas till 3-6 -åringar och 

målet med böckerna var att de alla skulle innehålla en lärdom. Dessa olika lärdomar kunde vara 

som exempel att “inte mobba”, “dela med sig” eller “vara snäll". Arbetet tog också upp tid av friti-

den men det mesta hann vi nog med på lektionstid.  

Vi började alla med att “idéa” runt sagan/berättelsen och skissa upp karaktärer i våra häften. När 

sens moralen ( det vi skulle lära ut) var klar, skrev vi texten och så var det dags att börja 

illustrera med figurer i boken. Därefter fick illustrationerna färg och sagan blev till sist en prydlig 

helhet.  

Det har varit som en tradition att de nior som gjort barnböcker sedan fått läsa upp dem i ett dagis 

för en grupp barn. Vi väntade väldigt mycket på detta tillfälle och skulle gärna ha velat dela med 

oss av våra berättelser för de små men det var tyvärr inte möjligt pga. Covid-19-situationen. Vi 

var ändå nöjda med uppgiften och våra arbeten och hoppas att nästa års nior får chansen att be-

söka dagiset och åter hålla en mysig sagostund med dem. 

Tilda, Minna, Wilma, Ronya och Moa i 9a 

(Några böcker som skrevs i 9d finns också med på bilden) 



Förr gick man också på lördag i skolan! 

Jag intervjuade min morfar, Ralf. Han gick åtta år i 

lärdomsskola. Min morfar växte upp i Helsingfors, 

och gick ett år i skola i utkanten av staden. Senare 

flyttade han till Helsingfors centrum och gick i 

Cygnaeus folkskola.  

Man hade på den tiden sex skoldagar i veckan (från 

måndag till lördag). Skolan började klockan åtta och 

han promenerade dit. Oftast slutade skolan cirka 14

-tiden men ibland först klocka 15. Båda skolorna 

min morfar gick i var svenska.  

Ralf hade ett problem under sin skolgång. Han var 

vänsterhänt och på den tiden så gjorde man och skulle man göra allt med den högra handen som till-

exempel man åt, skrev och målade med högerhand. Men min morfar tyckte att det jobbigaste var att 

skriva och han hade svårt att skilja emellan b och d och han skrev ibland spegelvänt : ” allt bytte plats i 

hjärnan”, sade han. En speciell händelse som han kommer ihåg bra från skolan är att under hans fjärde 

år så gick han i en klass med 4 pojkar och 26 flickor. Och flickorna retade pojkarna. 

När Ralf gick i skola så fick han skolmat och han gillade det mesta men det fanns en maträtt som han 

inte gillade och det var rågmjölsgröt. Under rasterna spelade man fotboll och sprang och lekte. Mor-

far hade inget favoritämne men han hade inte heller något ämne som han avskydde. Om man inte 

gjorde läxor så fick man anmärkningar på lappar som blev skickade hem till föräldrarna. Gjorde man 

något dumt som tillexempel sparkade en boll i ett fönster fick man kvarsittning. Också om man kom för-

senad till skolan fick man kvarsittning.  Kvarsittningarna var annorlunda än i dagens läge och istället 

för att sitta still i ett klassrum så fick man ett straff. Det fanns många olika sorters straff men det som 

var det sämsta, värsta och tog mest tid var att vattna blommorna i hela skolan. Skolan bestod av fem 

våningar och det fanns i princip överallt blommor. Men tillexempel också om man ritade på en pulpet 

så fick man ett straff för man fick sandpapper i handen.  ” Sen var det bara att börja jobba”, sade mor-

far. Efter man hade sandpapprat klart så måste man lacka pulpeten och sen fick man gå hem. 

En till grej som morfars rektor gjorde var att om man förstörde något som fast en pulpet så istället för 

att tvingas fixa en ny kunde han samla in något som motsvarade 50 cent från varje elev och på så sätt 

skaffa en ny pulpet. Den här metoden var egentligen 

inte helt laglig, sade morfar. Men rektorn gjorde det 

för att han ville att eleverna skulle förstå att allting 

har ett värde. 

Albert Sjöholm 7a 

Morfars skola i Helsingfors 

Här är han som 17-åring till höger 



Vad gör egentligen en skoldirektör? 

Alla i vår skola vet säkert att det finns en skoldirektör men hur många är det som vet vad hen gör? Vi ska 

här presentera uppgifter och utmaningar en skoldirektör har, så ni får lära känna vår egen skoldirektör 

lite bättre.  

Liliane Kjellman planerar och sköter om aktuella och framtida ärenden för vår skola på en högre nivå. 

Sådana ärenden är utrymmesproblem, nya läroplaner, budget, lärarnas uppgifter och utbildningens kva-

lité. Före korona besökte Liliane vår skola lite mer regelbundet, men pga. att utomstående personer inte 

får komma in i skolans utrymmen har också hennes besök begränsats. Hon hoppas att besöken kommer 

oftare igen, då hennes kontor flyttar till Veritas-byggnaden nära vår skola. Det är ändå trevligt att hon nu 

kan ställa upp för en intervju, där vi förstås beaktar restriktionerna. 

Liliane är själv österbottning, och hon gick i en av Finlands största svenskspråkiga skolor. Till hennes fri-

tidsintressen hör motion i olika former, och dagen före intervjun så hade hon tillsammans med sin stig-

löpningsgrupp kunnat träna. När hon var i vår ålder så höll hon på med friidrott, skidning och dans, så 

motion ligger i blodet. Hon nämnde också att Skolan i rörelse- verksamheten har gett goda resultat, och 

att det är synd att vi inte har kunnat verkställa utedagar på grund av korona. 

Om Liliane själv hade varit 

elev under koronaperi-

oden så skulle hon nog 

gärna ha haft närunder-

visning. “Den är bra för 

elevernas välmående, so-

ciala relationer och man 

lär sig mer effektivt”, sade 

Liliane. Hon håller ändå 

med om att hybridunder-

visningen var en bra tillfäl-

lig lösning, men det skulle 

kanske ha funnits andra 

metoder som kunde ha 

funkat bättre för vår 

skola.  

 

Hon hade fått bra feedback från både elever och lärare förra våren, men allt efterhand så kom det starka 

signaler på att välmåendet påverkas negativt. “Skolan är ju så mycket mer än bara undervisning”, säger 

Liliane. Elevernas välmående har blivit allt mer centralt och en stark trend bland lärarna  är att välmående 

och undervisning hör ihop. 

Före hon blev skoldirektör för det svenskspråkiga Åbo hann hon vara både klasslärare och rektor i 

Cygnaeus lågstadium. Det var alltid i hennes planer att bli rektor, för att hon gillar ledarskap, men hon 

hade aldrig tänkt på att bli en skoldirektör. Erfarenheterna från lärarjobbet ger henne ett bra perspektiv 

på det nuvarande jobbet. Hon sade att det var roligt att följa med elevernas utveckling för tio år sedan, då 

hon hade känt dem på lågstadiet och ibland fått träffa dem här i vår skola när de var i högstadieåldern.  

Skoldirektören blir utfrågad i bibban 



Alla är nyfikna på vad som kommer att hända med Sossen i framtiden, och Liliane berättade några intres-

santa punkter. Utrymmesbristen är ett stort problem just nu, men det kommer att bli mycket större på 

grund av att elevantalet klart ökar för varje år. Det är ännu osäkert på längre sikt, men några alternativ 

är ett nybygge eller ett tillbygge till S:t Olosfsskolan. (Det kommande läsåret kommer skolan tillfälligt att 

få två tilläggsrum i finska Arbis (Red.)). 

Liliane ville avslutningsvis fråga oss några frågor som bara elever kan besvara. Det gällde elevernas välmå-

ende och vår syn på lärarnas kommunikationsförmåga. Vi blev glada över hur Liliane bryr sig om vårt väl-

mående och att hon lyssnade på våra problem. Det är viktigt att också en skoldirektör får feedback från 

elevhåll, för vi är ju huvudpersonerna i hela systemet! Liliane avslutade med ett bra tips för dem som ska 

på fortsatta studier: “Man ska lära känna sig själv så bra som möjligt och försöka hitta det som man nju-

ter av, jobba med och utveckla de egna styrkorna”.  

Tack Liliane för intervjun! 

                                                                                                                             Frida Laine och Oliver Byskata 9d 

 

Silver och Sam ( en saga skriven i åk 7) 

I en skog bortom bergen, bodde pojken Sam. Hans högsta önskan var att en dag äga en häst. 

En kväll då han skulle lägga sig hörde han ett konstigt ljud. Han öppnade fönstret och såg en 

grå hingst stå utanför. 

 ”Jag heter Silver”, sade hästen. ”Jag har rest runt i världen för att hitta en ryttare. Många har 

försökt ty jag är vackrare än morgonsolen och snabbare än vinden men ännu har ingen lyckats.” 

Sam tittade förvånat på hästen.  

”Du kan prata!” sade han. 

 ”Javisst”, sade hästen. ”Men lyssna nu noga. För att vinna mig måste du klara av två prövning-

ar: Du ska bevisa att du har viljestyrka och vänlighet i dig. Bara då ska jag bli din häst.” Sam 

funderade och nickade långsamt. 

 ”Bra”, sade Silver. ”Jag hämtar dig imorgon, då solen gått ner. Ta den här boken och ha den 

med dig imorgon för din första prövning”. Knappt hade han sagt detta förrän han försvann in 

bland träden, snabbare än vinden. 

 

 Nästa kväll kom Silver gående. Sam hade boken 

från dagen innan i handen och han tittade förvän-

tansfullt på hästen. 

 ”Kom!” sade Silver och tillsammans gick de framåt 
på stigen. De kom fram till en porlande bäck. ” Här 
vill jag se prov på din viljestyrka”, sade Silver. ”Du 
ska balansera på stenarna i bäcken. Du ska lägga 
boken på den sista stenen. Jag väntar på dig där.” 
Sam nickade och klev upp på den första stenen. ”En 
sak till!” sade hästen. ”Du måste vara framme innan 
morgonen gryr.” Efter att han sagt detta sprang han 
bort, snabbare än vinden.  



Sam försökte kliva över till stenen som låg närmast men halkade och var nära att falla. Han 

drog ett djupt andetag  och sakta men säkert tog han sig från sten till sten. Han märkte inte då 

solen började skymta i öster. Det var först då han stannade för att hämta andan som han 

märkte att morgonen höll på att gry.  

”Nej, nej, nej”, tänkte han. ”Nu är det för sent, jag kommer aldrig få en häst.” Han satte sig ner 

på en av stenarna och började gråta. Plötsligt, kom han att tänka på vad Silver hade sagt.  

”Detta är en prövning på din viljestyrka…” Sam reste sig och fortsatte beslutsamt att gå framåt. 

 

 Efter några minuter såg han Silver och bäckens slut. Försiktigt lade han ner boken på den sista 

stenen. Sedan tittade han på Silver.  

”Adjö, då”, sade han besviket.  

”Ska du på resa?” frågade hästen. 

 ”Nej, men jag hann ju inte hit innan morgonen grydde.” 

 ”Kanske inte”, sade Silver. ”Men du bevisade att du har viljestyrka. Det är mycket viktigare. Gå 

hem och sov nu! Imorgon träffas vi här vid bäcken, när solen har gått ner.” Sam nickade och 

började traska mot stugan.  

Kvällen därpå, började Sam vandra mot bäcken. Han visslade glatt och var på gott humör. Han 

fortsatte sin färd och skulle just runda den sista kröken, när han hörde en flickas röst.  

”Snälla hjälp mig!” Sam tittade neråt och såg att ett litet troll, med en stor rosett i håret, tittade 

på honom. ”Jag kan inte hitta min mamma”, sade hon.  

 ”Okej, var såg du henne senast?” frågade Sam. 

Efter timmar av letande hittade flickan äntligen sin mor. Sam tittade upp mot himlen och såg att 

solens första strålar, just hade gått upp. Han satte sig ner på en sten och började gråta.  

”Jag har misslyckats”, tänkte han. ”Silver är säkert redan ute och letar efter en bättre ryttare.” 

Medan han satt där och grät kom Silver gående. 

 ”Grattis!” sade han. ”Du har lyckats med prövningarna”. Sam tittade förvånat upp.  

”Vad menar du? Jag hann ju inte ens fram!” Den gråa hingsten tittade på honom med sina 

kloka bruna ögon. 

 ”I din sista prövning skulle du visa att du har ett gott och vänligt hjärta. Du vägrade låta andra 

lida, även om det betydde att du själv förlorade det viktigaste för dig. Det finns inget ädlare än 

det.” 

Från och med den dagen kunde man alltid se Silver och Sam tillsammans. Ute på nya äventyr. 

                                                                                                Laura Denessiouk 



Språkambassadörsbesök—på distans!  
Jenny Engström ringer upp oss via Zoom under tyskatimmen den 26 
april. Hon är språkambassadör och ska berätta för oss om hur hon lärt 
sig tyska och vad som usprungligen väckte hennes intresse för det 
tyska språket.  
Jenny har gått i S:t Olofsskolan. Hon introducerades till tyska via boken 
Gänget i tunnelbanan (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) och började se-
dan läsa tyska vid Pargas svenska gymnasium. Hon har nu studerat 
tyska vid Åbo Akademi i tre år.  
Jenny vill utnyttja sina tyskaspråkkunskaper i sin framtida karriär, men 
i början var hon lite osäker på vad hon ville jobba med. Bland hennes 
karriärsalternativ fanns bland annat ekonom och tyskalärare, men till 
slut bestämde hon sig för att studera till översättare.   
För tillfället är hon på utbyte vid Europa Universität Viadrina i Tysk-
land, där hon studerar Germanistik, alltså det tyska språket. Universi-
tetet liknar lite Katedralskolan och påminner med sina cirka 5 500 ele-    

ver till storleken om Åbo Akademi.   
 

Jenny berättar att alla hennes lektioner hålls på 
distans på grund av coronaviruspandemin. Hon 
säger att fastän pandemin har minskat på möjlig-
heter till socialt umgänge mellan de studerande, 
ordnas det några tillfällen för socialisering on-
line. Bland annat har några av Jennys bekanta 
haft pizzakvällar tillsammans via Zoom.  
Jennys nuvarande hemstad, Frankfurt an der O-
der, har ungefär 60 000 invånare. Där finns flera 
fina gamla byggnader, och en kollektivtrafik som 
är gratis för studerande. Själv bor Jenny i ett stu-
dentboende med flera bostäder, berättar hon.   
Språkambassadörerna är en organisation grun-
dad 2019 som syftar till att inspirera skolelever 
att lära sig språk och ambassadörerna har gjort 
över 800 skolbesök. Ambassadörerna har hittills 
bara arbetat med finska och svenska. Besöket 
hos oss var alltså det första skolbesöket om och 
på tyska. Ett riktigt välkommet sådant! 
 

Ida Gustafsson, Lotta Wulff, Lilian Finch och   
Ester Lillhannus 8e  

 

  Jenny—f.d. elev i vår skola 

    Europa Universität Viadrina 



SO IST ES BEI MIR ZU HAUSE! 
 
Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Wir haben ein Wohnzim-
mer, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Sauna, zwei 
Toiletten, eine Küche und ein Esszimmer.  
Wir haben auch einen ziemlich großen Garten. Im Hinterhof 
gibt es ein Spielhaus und eine ziemlich große Terrasse. Im 
Vorgarten gibt es eine Garage und Blumen. Unser Haus ist 
hellgrau und modern. 
 
In meinem Zimmer gibt es ein Bett, einen Nachttisch, einen 
Schreibtisch, einen Kleiderschrank und ein Fenster. Ich kann Pflanzen in meinem Zimmer haben, weil 
ich ein Fenster habe, das den ganzen Raum beleuchtet. Ich habe auch eine Schiebetür in meinem Zim-
mer, weil sie nicht so viel Platz in meinem Zimmer einnimmt. 
                                                                                                                                 Edith Rönnholm, 8D                                         

 
Unser Haus ist ein weißes Reihenhaus, das ziemlich neu ist. Wir 
haben ein großes und gemütliches Wohnzimmer, drei Schlafzim-
mer, zwei Badezimmer und eine Küche. Ich habe ein eigenes 
Zimmer. Die Wände in meinem Zimmer sind weiß. Ich mag mein 
Zimmer, weil es so gemütlich und weiß ist. In meinem Zimmer 
gibt es einen Tisch, einen Stuhl, einen Computer, ein Bett, ein 
Fenster und ein schwarzes Bücherregal. Ich mag ebenfalls mein 
Bücherregal, weil es schwarz und groß ist. In meinem Bücherre-
gal habe ich Bücher und Brettspiele. Das Fenster in meinem Zim-
mer ist sehr groß und hell. 
 

                                                                                           Thor Lundqvist, 8E 
 
Unser Haus ist ein weißes Hochhaus. Wir haben zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und 
einen großen Balkon. Ich habe ein eigenes Zimmer. In meinem Zmmer habe ich ein bequemes blaues 
Bett, einen kleinen Tisch, einen schwarzen Computer 
und ein großes Regal. Ich bin sehr froh, wenn ich mit 
dem Computer spiele. Mein Bruder spielt auch 
manchmal mit meinem Computer.  
 
Unser Wohnzimmer ist ziemlich groß. In unserem 
Wohnzimmer haben wir einen großen Fernseher, einen 
Tisch, einen Sessel und eine Couch. Wir haben immer 
viel Spaß, wenn ich mit meinem Vater fernsehen. Mein 
Bruder sagt, dass ich zu viel fernsehe.       
 
                                                 August Sucksdorff, 8E 
 
Unser Haus ist ein Mehrfamilienhaus. Es ist alt und blau. Ich mag unser Haus, weil ich die Gegend liebe. 
Wir haben eine Küche, zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Toilette, eine Halle und ein kleines 
Hinterzimmer. Unsere Küche ist ganz groβ und hell. Sie ist mein Lieblingszimmer, ich nutze sie, wenn 

ich zum Beispiel meine Hausaufgaben mache. Unser 
Wohnzimmer ist groβ und gemütlich, Ich bin mit 
meiner Familie meist in unserem Wohnzimmer. Ne-
ben unserem Wohnzimmer ist unsere Halle.  Dort 
kann man unsere Oberbekleidung und unsere Schuhe 
finden. Unsere Halle ist dunkel, weil sie keine Fenster 
hat. Wir haben da einen Spiegel, viele Regale und 
auch eine Kommode. 
 
                                                     Julius Fieandt, 8E 



Om Jesse Owens hade levt idag! 

I finskan har vi läst om toppidrottaren Jessie Owens liv och idrottskarriär 

men också om  den rasism han mötte, trots att han var en av USAs ge-

nom tiderna bästa löpare. Eleverna i åk 9 skrev uppsatser, där de reflek-

terade över om Jesse skulle ha behandlats annorlunda ifall han hade levt  

idag, nästan hundra år senare.  

Fortfarande förtrycks färgade och t.ex. i USA utsätts många för polisbru-

talitet och övervåld enbart p.g.a. sin hudfärg. Man skulle tro att mänsklig-

heten kommit längre, men t.ex. det uppmärksammade  mordet på Ge-

orge Floyd visar att vi ännu har en lång väg att gå innan folk behandlas 

lika oberoende av hudfärg, etnicitet, religion och kön. (Eva B. – lärare i 

finska i klassen) 

Här får ni läsa Sonjas (9c) uppsats om ämnet. 

Jesse Owens ja maailman rasismi  
Jesse Owens syntyi vuonna 1918. Hän edusti Amerikkaa olympiakisoissa, jossa hän voitti neljä kultamita-
lia. Jesse oli taitava urheilija, mutta silti hän koki paljon rasismia urallaan.  
 

Valkoisilla ihmisillä oli, ja on nykyään myös joissakin maissa, korkeampi ja arvokkaampi asema yhteiskun-
nassa. Tummaihoiset ihmiset olivat Jesse Owensin ajalla aliarvostettuja, pelkästään ihovärin perusteella. 
Tämä ajatustapa on vanha ja valitettavasti edelleen osa nykymaailman rasismia. Mutta asiat ovat hiljal-
leen muuttumassa, ja ihonvärillä ei nykyään ole yhtä suurta merkitystä. Minun mielestäni rasismi ei esiin-
ny niin paljon Suomessa tummanihoisia kohtaan, vaan enemmän maahanmuuttajia kohtaan. Mutta eihän 
se tee asiaa paremmaksi.  
 
“Black Lives Matter” on herkkä aihe erityisesti Yhdysvalloissa. Tum-
maihoisia on murhattu viime aikoina paljon ja poliisi on toiminut väkival-
taisesti. Siitä on syntynyt isoja mielenosoituksia kaduilla, ja on herättänyt 
keskusteluja sekä politiikassa että sosiaalisessa mediassa. Monet maail-
mankuuluisat pop- tai rap-artistit, erityisesti tummaihoiset, ovat rohkais-
seet ihmisiä liittyä mielenosoituksiin.  
 
Maailma on kuitenkin näyttänyt hyvin erilaiselta. Nykypäivä erottuu 1900
-luvusta sillä tavalla, että ihmiset ovat rohkeampia näyttämään mielipi-
teensä. Jessen, mutta myös monen muun tummaihoisen perhe, työsken-
teli pelloilla. Sellaisesta työstä sai palkkaa vain niukasti. Se oli 
“normaalia”. Tummaihoisella amerikkalaisella oli vaikeampi elättää per-
heensä, sillä heillä ei juuri ollut muita vaihtoehtoja.  
 

Nykyään tummaihoisilla on periaatteessa samat mahdollisuudet samaan opiskeluun ja työhön kuin valkoi-
silla ihmisillä. Jessen olisi ollut helpompi pärjätä tänään sillä urheiluvalmennus, harjoittelutavat ja ravitse-
mus ovat muuttuneet sadan vuoden aikana, ja hän olisi pysynyt terveempänä ja elänyt pidempään. Hän 
olisi luultavasti myös saanut paljon vihakommentteja netissä, nykyään monet eliittiurheilijat ovat aktiivisia 
sosiaalisessa mediassa ja haluavat vaikuttaa politikkaan. Esimerkkinä amerikkalainen jalkapallotähti      
Megan Rapinoe on taistellut “somessa” Trumpia vastaan. Jessellä olisi ollut parempi mahdollisuus näyttä-
mään mielipiteensä pienellä teolla, kirjoittamalla lyhyen viestin Twitterillä. 



TRÄNING PÅ TOPP GÅR VIDARE OCKSÅ TROTS CORONA 

Frida, Linnea, Sarah och Julia i idrottsklassen 9d berättar här hur de lyckats med träningarna i sina re-

spektive grenar trots de restriktioner coronan bjudit. 

Frida – synkroniserad konståkning 

Mitt lag har fått träna rätt normalt denna nya säsong som började 

med april. Vi har tränat regelbundet sex gånger i veckan, och på 

grund av vår landslagsstatus har vi fått träna i närkontakt. Vi har 

börjat träna på ett av våra nya program, och temat och musiken 

för programmet är en av mina absoluta favoriter. Före den nya 

säsongen i ett nytt lag så fokuserade jag på att förbättra min rör-

lighet och skrinningsteknik. Vi har haft mycket konditionsträning-

ar som har förberett oss för tunga träningar på isen. Vår förra sä-

song bestod av bara en tävling just före coronasituationen blev 

helt galen. I hela laget var vi nöjda med prestationen och medal-

jen, men besvikna på att hela säsongens andra tävlingar blev inhi-

berade. Några virtuella tävlingar ordnades, men de är inte ens 

nära på lika fascinerande som att se på skrinningstävlingar live. 

Jag hoppas att nästa säsong går som normalt, och att alla dröm-

mar inom laget blir uppfyllda, i Dream Edges. 

Sarah - innebandy 

Eftersom innebandy är en lagsport inomhus, har tränandet under coronatider varit svårt och träningarna 

har inte varit normala. Lagträningar inne i hallen var inte tillåtna då det skulle ha medfört för mycket när-

kontakt. Därför blev det mera fysiska träningar utomhus och i mindre grupper och även självständiga trä-

ningar hemma. Säsongen för hela året har varit ostabil och mycket annorlunda då ingen publik har tillåtits 

och stämningen på spelplatserna har inte varit lika toppen som förut. Den 26.3 beslöt ledningen för inne-

bandy att avbryta säsongen på grund av coronasituationen. Jag hoppas att nästa säsong blir bättre och vi 

får fortsätta spela normalt, ja t.o.m. med publik. 

Piruetter på isen 

Sarah nr  46 



Julia – Friidrott 

Tack vare min väldigt versatila gren har jag haft en 

ganska vanlig säsong bland idrotten. Kuppishallen, där 

jag nästan dagligen tränar har varit stängd för utomstå-

ende sedan december men de ungas hobbyverksamhet 

samt toppidrottarnas träning har varit tillåten. Varje 

gång fallen av coronasmittade börjat öka, har hallen 

stängts också för vår del för två veckor. Då tränade vi 

både självständigt samt i grupp, utomhus. Värst mycket 

tävlingsverksamhet har det inte varit, men vi var tillåtna 

att delta i ungas FM-tävlingar i Tammerfors i mars. För 

att vi inte kunnat träna lika grenbaserat denna säsong, åkte vi till tävlingarna mera för erfarenhetens 

skull. Om antalet coronasmittor nu hålls under kontroll, tror jag sommaren kommer bli ganska normal 

för friidrottens del. 

 

Linnea - tävlingsdans 

Mina träningar under coronan är inte lika som de varit 

tidigare. Med stränga restriktioner och god handhygien 

har jag ändå fått träna i den rätta miljön och utföra min 

övning ganska normalt. Med tävlingsdans som hobby är 

jag bara i närkontakt med en person, mitt danspar. 

Sedan februari har vi tränat med skyddsmask på, vilket 

gjort att utövningen har grundat sig mest på teknik och 

inte några så fysiskt tunga träningar. Ungefär en tredje-

del av träningarna I mitt veckoschema har fallit bort 

och måste utföras på egenhand. Föreningens grupptim-

mar har varit som hybridtimmar, man får välja ifall 

man kommer på plats eller är med på timmen via zoom-uppkoppling. Alla träningar som är i föreningens 

namn måste varje dansare träna enskilt utan närkontakt med sitt eget par. Endast då man reserverat en 

sal för sig själv och tränar på egen hand eller är på privat lektion får man vara i närkontakt.  Budet om att 

föreningen stänger dörrarna och resten av träningarna utförs självständigt kom 31 mars. Jag själv tycker 

ändå att detta är bättre än att träna med så många olika restriktioner och regler.  

 Från vänster Julia, Sarah, Linnea och Frida då de skriver på sin sista uppgift i moddan för det här stadiet! 

          Allt ska klaffa! 

         Till det yttersta 



Jonas kom från Kållby till Åbo  

Jonas Högnäs är 30 år och jobbar som speciallärare för niornas “lilla gruppen”. Han är nu för andra året 

i Sossen.  Efter grundskolan och gymnasiet blev det  Åbo Akademi, där han studerade finska och pedago-

gik. Han är utbildad till ämneslärare i finska. 

”Jag växte upp i Pedersöre i en liten by som heter Kållby 13 km från Jakobstad. I ungdomen spelade jag 

ishockey och umgicks mycket med mina kompisar. En stor del av fritiden gick åt på cykel eller moped i 

och med att avstånden på landsbygden var ganska långa.”  

Han gillar att jobba i Sossen och tänker också fortsätta här. ”Jobbet i Sossen är trevligt och mångsidigt”. 

Före Sossen jobbade Jonas i St. Karins i lågstadiet som klasslärare.  

Vi frågade också om hans tankar om distansundervisningen. Jonas tycker att det gått helt okej fast “Lilla 

gruppens” elever var bara tre veckor på distans och återkom till skolan efter det. Jonas berättade vidare 

att undervisningen i “lilla gruppen” nog skiljer sig från undervisning i stor klass:  

“Stoffet i undervisningen är samma som i stor klass, men fokus ligger till största delen på stora helheter. I 

och med att jag undervisar eleverna i nästan alla ämnen förutom praktiska, så kan vi byta ordning på 

lektionerna och vissa veckor kan vi fokusera mera på ett ämne (t.ex. innan prov) för att sen ta igen det vi 

missat i andra ämnen under de kommande veckorna. Vi kan också jobba med två olika ämnen under 

samma lektion, om det finns behov att gå igenom någon sak lite noggrannare. Vi kan också göra så att 

eleverna jobbar med helt olika ämnen under en lektion, beroende på elevernas behov (exempelvis om 

någon elev har ett projekt på hälft i finska och någon annan elev har problem med något i matematik)”. 

Jonas gillar att gå på gymmet, han går gärna här i skolan. “Skolgymmet var tyvärr stängt en tid men då 

tränade jag utomhus i stället.” Jonas kallar sig själv för en “bänkidrottare”. Han gillar att följa många olika 

sporter men har ingen specifik favorit. Annars går mesta delen av fritiden till att umgås med de två små 

barnen han har där hemma.  

”Under sommaren önskar jag att koro-

narestriktionerna lättar lite så att man åt-

minstone kan göra små “resor”, exempelvis 

till Helsingfors. Jag hoppas också på gott väder 

så att man kan spendera mycket tid utomhus 

på stranden och vid lekparker med familjen”.  

Vi önskar Jonas allt väl inom läraryrket och 

med familjen. 

Aatu och Nemo 9d Jonas intervjuas 



Skolan har, trots all distansundervisning som nu och då brutit närkontak-

ten mellan elev och lärare, kunnat hålla sig med en skrivarklubb. Denna 

klubb har några gånger publicerat sitt alster i ÅU. Senast var det dags för 

fyra recensioner av inte så lättläst litteratur (Red): 

 

“Jag ska överleva det här stället” 

I boken Tatueraren i Auschwitz av Heather Morris tar det inte länge in-

nan det börjar hända. Då livet plötsligt vänds upp och ner är det inte 

många som klarar av att hålla hoppet uppe. Lale Sokolov tvingades 

vara med om många motgångar, men trots det gav han inte upp. Viljan 

att överleva var stark hos Lale, och genom ett mirakel lyckades han ut-

härda Förintelsens fasor. Boken är baserad på hans upplevelser under 

perioden 1942 till 1945.  

Enligt den nya lagen i Slovakien 1942 skulle alla judiska familjer över-

lämna ett barn på minst 18 år för att arbeta åt Tredje riket. Om man inte 

gjorde det, hotades hela familjen bli sänd till koncentrationsläger. 24-åriga Lale Sokolov (född 

som Ludwig Eisenberg) tvingas överge sin familj, sitt hem och sitt jobb, när han bestämmer 

sig för att åka. Sorgen bland familjemedlemmarna är stor, men de vet att det inte finns någon 

annan lösning. Resan är lång och minst sagt jobbig, men Lale behåller sitt lugn hela vägen 

fram. Han anländer den 23 april 1942 till Auschwitz-Birkenau. Under första natten i koncentrat-

ionslägret bevittnar han hur tre fångar blir brutalt dödade av två SS-män, varav den ena är en 

ung pojke. Det är efter den här händelsen som Lale ger sig själv löftet som kommer att rädda 

hans liv: “Jag ska överleva det här stället. Jag ska komma ut härifrån som en fri man. Om det 

finns ett helvete vill jag se de här mördarna brinna i det.” 

I lägret tvingas Lale till en början att göra fysiskt arbete, men snart insjuknar han i Tyfus. Det 

är nära att han blir bortförd med likkärran, men tack vare två modiga män blir han nerdragen 

från kärran och omhändertagen. Den ena av männen är hans vän Aron och den andra är läg-

rets Tätowierer, Pepan. Pepan erbjuder Lale ett jobb som hans medhjälpare och nästa dag 

börjar han arbetet med att tatuera nya lägerfångar. En dag ska han tatuera ett nummer på en 

kvinnas arm. Kvinnan heter Gita och Lale blir blixtförälskad. De lär känna varandra bättre och 

Lale lyckas också ge henne hopp. Tillsammans drömmer de om en lycklig framtid.  

Förutom Lales och Gitas kärleksrelation handlar boken om flera av de människor som Lale 

träffade under sin tid i lägret, goda och onda, och hur han hjälpte många genom att smuggla 

extra mat eller medicin åt dem.  

 

Boken berättar en hemsk och sorglig historia. Men här fanns alltid något gott som balanserade 

upp det förfärliga - det var rörande hur fångarna hjälpte varandra, oavsett om de var bekanta 

från tidigare eller inte, och hur det kunde bildas starka vänskapsband mellan fångarna trots 

miljön de tvingades leva i. Efter att jag läst den här boken kan jag bättre sätta mig in i hur det 

var att leva i ett koncentrationsläger, även om jag aldrig riktigt kommer att förstå hur hemskt 

det var. Jag har också fått lära mig mer om det lilla fina som ändå fanns i dessa läger, kärle-

ken och vänskapen när den är som bäst. 

                                                                                                              



Trots att Lales historia är allt annat än trevlig kan jag tänka mig att Tatueraren i Auschwitz är 
en av de mest hoppfulla böckerna då det kommer till andra världskriget. Det är otroligt hurdan 
tur Lale hade då Pepan hittade honom, för annars skulle han nog inte ha överlevt. För att vara 
en sann historia slutade den alltså väldigt bra. Vi vet dessutom hur många av dem som slutade 
illa! 

I bokens efterord återberättar författaren att Lales behov av att få sin historia nerskriven be-

rodde på att han ville att “det aldrig ska hända igen".  Man skulle önska att mänskligheten 

bättre kunde lära av sina misstag och ett bra sätt att föra fram dessa tankar är då liknande 

böcker ges ut.   

Amelie Nyholm åk 8 

                                                                                                              

I en värld präglad av rädsla 

Vad gör människan när allt tas ifrån henne? När hon hatas bara för att 

hon finns till och när hennes frihet minskar från dag till dag? Det här är 

frågor som boken Dotterns berättelse skriven av Armando Lucas Cor-

rea försöker svara på.  

I boken får vi möta Elise Duval, som får tillbaka ett par brev skrivna av 

hennes mamma, och börjar återuppleva sitt förflutna. Större delen av 

berättelsen utspelar sig under andra världskriget och kretsar kring en 

familj med tyska judar. Boken använder sig av ett flertal olika berät-

tare, vilket ger en mer heltäckande och detaljrik bild. Dock skulle jag 

gärna ha sett större variation mellan berättarnas sätt att se på olika 

situationer. 

Under berättelsens gång får vi se flera av fasans många ansikten: den abstrakta rädslan när 

man väntar på att någonting ska hända, den direkta skräcken när man ser döden i vitögat. Alla 

är rädda, och det är hjärtskärande att se hur de påverkas. 

Det mest bedrövande är ändå hur människan dag för dag trycks ned av en oändlig hopplöshet. 

Sida för sida tycks världen förlora sin lyster och bli gråaktig. Det handlar inte längre om tillfällig 

ångest över den hemska situationen, utan om ett oändligt mörker som ständigt djupnar. Det 

hela påminner lite om känslan av att gå genom tjock dimma, det blir kallt och fuktigt och sanno-

likheten för att man ska hitta ut minskar hela tiden. 

Det som i början tycks vara ett perfekt liv, där huvudpersonen Amanda Sternberg är lyckligt 

gift, har två barn och driver en bokhandel, blir steg för steg en mardröm där allting blir fråntaget 

henne. Hon förlorar sin affär, sin man och sina barn allteftersom berättelsen framskrider. 

Amanda själv försvinner efter ett tag, och senare får vi veta att hon förts till Auschwitz. 

Det är alltså en värld präglad av rädsla som berättelsen utspelar sig i. Rädslan är överallt och 

äter sig genom märg och ben. Men också rädslan får möta sin överman i den oändliga kärlek 

som syns på sina ställen. Korta glimtar av ljus som lyser desto klarare och träffar en rakt i hjär-

tat. Det här är en bok som får en att vilja gråta flera gånger, både av sorg och av rörelse. Den 

är full av lidande och skräck, men också tillgivenhet och omsorg, alla de saker som gör oss 

människor ack så mänskliga. 

                                                                                                         Ester Lillhannus åk 8 



Sista tåget har man inte råd att missa! 

Sista tåget till London av Meg Waite Clayton handlar om Nazitysk-
lands utövade förtryck och frivilligarbetet som räddade tusentals barn. 
Historien är delvis baserad på verkliga händelser som Kindertransport.                                                        

Stephan Neuman och Zofie-Helene Perger lever ett fritt liv i Wien i slutet 
av 1930-talet. Båda har stora framtidsplaner - Stephan som pjäsförfat-
tare och Zofie som matematiker. Trots att de har väldigt olika intressen 
blir de snabbt bästa vänner. Stephan kommer från en rik judisk familj 
som bor i ett palats på Ringstrasse, där han har fått växa upp bland 
bibliotek och balsalar. Hans fars chokladfabrik går strålande, så de har 
aldrig behövt oroa sig ekonomiskt. Zofies mamma är redaktör på Wiens 
Fria Tidning, som opponerar sig mot nazismen, som har blivit alltmer 
populär även i Österrike.    

Samtidigt som nazismen växer sig större i Tyskland smugglar Truus Wijsmuller ut judiska barn 
över gränsen. Mängden oroliga föräldrar som vill föra sina barn i säkerhet växer hela tiden och 
Tante Truus, som barnen kallar henne, tvingas lämna sin man Joop i Nederländerna för att fort-
sätta smugglandet och hitta fosterhem åt barnen.                                                                             

När Hitler tar makten i Österrike blir Zofies mamma arresterad för att ha givit ut sin nazismkri-
tiska tidning. Barnens farfar lämnas ensam kvar för att sköta om Zofie och hennes treåriga sys-
ter. Stephans familjs palats blir plundrat och de tvingas ge huset och chokladfabriken ifrån sig. 
Familjen får några kalla rum på vinden att bo i, och kylan gör Stephans cancersjuka mamma 
ännu svagare. Under kristallnatten förs Stephans pappa iväg till arbetsläger, men han hinner dö 
innan lastbilen är framme. Stephan och hans femåriga lillebror Walter klarar sig genom att 
gömma sig, men nu måste de flytta till ghettot i Leopoldstadt.  

Mängden utsatta barn som behöver fly från Tyskland och Österrike är nu otroligt stor och proble-
met uppmärksammas i Storbritannien. Truus beslutar att resa till Wien för att förhandla om 
transporter av barnen med Obersturmführer Eichmann. Han visar sig vara en väldigt sadistisk 
ledare, men går med på att låta Truus ordna en resa för 600 barn som skulle äga rum om bara 
några dagar. Efter stora ansträngningar lyckas Truus med sina medhjälpare arrangera med tåg 
och färja. Antalet barn som vill fly är förstås flera gånger de som ryms med. Zofie och Walter 
finns med i hopen som köar för att registrera sig. Eftersom Stephan har gömt sig och man inte 
kan få tag på honom, är han inte med dem. Zofie har lämnat ett meddelande åt honom på deras 
hemliga ställe under chokladfabrikens kakaokällare, men Stephan rör sig allt mindre där. Nu 
hänger allt på om han har hört om transporterna. Han har lovat sin döende mamma att föra sig 
själv och Walter i säkerhet. För Stephan skulle resan möjliggöra en ny framtid i London, medan 
att missa tåget skulle betyda en säker död i arbetsläger.  

Den här boken gav en inblick i en hur stor och fruktansvärd förändring nazismen betydde för 
många européer. Den beskrev bra hur hemskt det är att förlora precis allt man har haft och hur 
skräckinjagande Hitlers välde var. Bokens tema är stundvis väldigt tungt och är ingen enkel läs-
ning, men just de tyngsta delarna gjorde nog läsupplevelsen ännu bättre. Boken var realistisk 
och de flesta karaktärerna kändes äkta. Det var givande att läsa om samma situation ur olika 
människors perspektiv, och hur huvudpersonerna Truus, Stephan och Zofie till sist träffade 
varandra. Man är också ganska snabbt inne i historiens vändningar, så fastän boken går på när-
mare femhundra sidor känns den inte värst lång. Detta är definitivt ett bra tillskott i genren förin-
telselitteratur, en genre som förstås löper risk att krympa då vi snart inte har så många vittnes-
börd mera.  

 

Karin Salonen åk 8 



”Kunde hon någonsin ha föreställt sig 

vilket liv hon skulle komma att leva?”  

Boken ”Innan ni tog oss” av Lisa Wingate handlar om Rill Foss och 

hennes syskon, som lever ett lyckligt liv med sina föräldrar, vid floden, 

på husbåten Arcadia. Men när föräldrarna blir tvungna att åka in till sjuk-

huset och barnen lämnas ensamma hemma, kommer plötsligt polisen 

och knackar på. Syskonen får veta att de är på väg för att träffa sina för-

äldrar, men snart går det upp för Rill att det inte alls är till föräldrarna de 

är på väg. Istället får hon och syskonen bo i källaren på ett barnhem och 

med ens börjar Rill förstå att hon måste hitta på ett sätt att rädda sig och 

syskonen före det är för sent.  

I nutid märker advokaten Avery Stafford att det är något med hennes farmors förflutna som inte 

riktigt stämmer. Vad har den äldre damen May Crandall med det hela att göra och vilka är perso-

nerna på Mays inramade fotografi? Och vad var det som hände på barnhemmet i staden Memp-

his år 1936? Medan hon kommer närmare sanningen blir hon gång på gång tvungen att ifråga-

sätta om det verkligen är rätt att hon snokar i farmodern Judys liv, speciellt med tanke på vad det 

skulle kunna innebära för familjen Staffords rykte. 

Lisa Wingates bok tar läsaren med på en resa genom Rills barndom, tankar och känslor. Sättet 

hur den kärleksfulla huvudkaraktären beslutsamt försöker ta hand om sina syskon, även om hon 

samtidigt själv har svårt med att alltid klara av de tuffa hindren barnen Foss stöter på, är mycket 

tragiskt. Hennes personlighet syns starkt när man får läsa om hur hon genomgående tänker till-

baka på minnen från båten Arcadia. Hennes minnen och tankar gör det lätt att förstå och gilla 

hennes personlighet. 

Även huvudkaraktären i nutid, Avery Stafford, är lätt att tycka om. Hennes sätt att fundera på vad 

hon borde och inte borde göra, både när det gäller farmoderns förflutna, men också när det gäl-

ler andra beslut, är verkligen någonting värt att beundra. Resan genom det som varit, får henne 

att fundera på sitt eget liv och hon börjar långsamt inse att det kanske finns andra saker hon vill 

ha i livet, än den trygga framtid som alla tror att hon tänker välja.  

Berättelsen är ställvis så tragisk och ledsam, samtidigt som den även har vackra avsnitt, speciellt 

när man läser om Rills kärlek för sin familj. Sättet författaren förenar det som varit med det som 

är och hur man ser Rill förändras och Avery utvecklas, får berättelsen att flyta ihop till en bok fylld 

med både moderna och dåtida problem. Det är svårt att låta bli att tåras då man tänker på att 

boken baserar sig på verkliga händelser. Berättelsen gav en mycket att tänka på, speciellt gäl-

lande exakt vad som hände med alla dem som en gång fick gå igenom liknande upplevelser som 

syskonen Foss.                                                                                      Laura Denessiouk åk 7 

Premierade skribenter 

Skrivarklubben på dis-

tans till vänster och de 

premierade i diktar-

tävlingen till höger. 



There once was a girl from Peru 

who had never had a flu 

she got infected at night 

got a terrible fright 

and thought her days were through. 

 

There was an old man at a bar 

who wanted to be a big star 

as the night passed by 

he got awfully shy 

and slowly crawled back to his car         

There once was a powerful king 

who wore a diamond ring 

he woke up in his bed 

with sweat on his head 

There once was a girl from Spain 
    who loved dancing in the rain. 
       One day a storm came 
       the girl danced away 
    when she came back she was in no pain. 

Klass 8 skriver vanligen limerickar i sin engelskunder-
visning. Den här gången bjuder 8a på några. För illu-
strationerna står  Rozhan Mahmoudi.  

           Limericks 



Lego-robotar i science  De elever som går på den naturvetenskapliga klassen har ett eget 

tillval NatVet, även kallat science, 2h per vecka under hela högstadietiden. På lektionerna får de bekanta sig lite 
mer med olika naturvetenskaper samt matematik och programmering. Ämnet är ganska fritt och mycket av tiden 
används till att forska, experimentera och klura ut lösningar på olika problem. Just nu håller 8E på med sin prog-
rammeringsdel. De har under distansperioden programmerat med micro:bits och nu i skolan jobbar de med lego-
robotar.  (Eva Vikström) 

 

I klassrummet sitter en grupp elever och bygger 

lego. De ska göra robotar som kan utföra olika syss-

lor. Arbetet är en del av programmeringshelheten i 

tillvalsämnet Science, som ingår i schemat för de 

naturvetenskapliga klasserna. 

“Till det här arbetet behövs en byggsats och ett da-

torprogram”, berättar Lilian Finch ur 8e. “Man kan 

göra nästan vad som helst med robotarna, om man 

är tillräckligt skicklig på att programmera dem.” 

 

 

 

Eleverna arbetar i grupper. Uppgiften är att välja en av 

många modeller, bygga sagda modell och program-

mera den till att göra någonting. Det går att bygga bilar, 

hundar, lyftkranar och löpande band. På bilden ovan en 

kranarm under konstruktion. 

“Det är intressant, men aningen svårt” menar Judit Lin-

dén, 8e. Hennes grupp bygger ett löpande band. “Men 

det finns bra instruktioner på nätet.” 

 

Eleverna August Sucksdorff och Isak 

Othman (8e) är också positiva: 

“Det är ett roligt projekt,” säger de. 

Judits löpande  

band 

Legobilen här bredvid är utan 

tvekan en av de mest omtyckta 

robotarna. 

 

  Ester Lillhannus 8e 

     Behövs: dator 

     och byggsats 

Legobil 



      ETT TROLL, EN SKALBAGGE OCH SANN KÄRLEK              

                          ( ytterligare en saga skriven i åk 7) 

Det var en gång, någonstans (som inte kommer att nämnas) ett litet troll* som bodde någonstans (som inte 

kommer att nämnas) i en skog (som inte kommer nämnas vid namn) med sin familj (som inte är viktig för 

berättelsen). Som de flesta kanske vet är troll och liknande oknytt lika glupska som… troll nu är. För att få 

tag på mat så brukar troll gömma sig bakom träd där deras stengrå hud påminner om stora stenbumlingar, 

så kallade jättekast. När något annat kommer i närheten så river de upp gapet och slukar vad som än när-

mat sig med hull och hår, även om det är en buske eller rent av ett annat troll. Men eftersom troll är varel-

ser med väldigt ringa intelligens så fattar de flesta djuren var trollen gömmer sig, vilket inte är otroligt 

svårt då trollens spår är väldigt tydliga och eftersom de flesta troll är dåliga på att låtsas vara stenar. Därför 

blir det bara allt svårare för trollen att hitta föda och det är så sagan börjar.  

Det här lilla trollet (vars namn inte är viktigt för berättelsen) gav sig en dag (som inte kommer fastställas) 

ut på vad det är troll nu gör när de försöker få föda eftersom man inte direkt kan kalla det för jakt. Men 

tyvärr, eftersom ett ändå rätt så litet troll täckt av mossa som främst liknar en kappa av förruttnelse och 

död inte direkt är en trevlig syn, så  hade de flesta ätbara djuren redan gömt sig i sina skrymslen.  

Både trött och hungrig som en varg fortsatte trollet sin dag. Då såg trollet någonting som kilade på mar-

ken, någonting gott…en skalbagge. Han försökte sträcka ut handen för att fånga insekten men den var för 

snabb. Han försökte igen och igen och igen att fånga skalbaggen. Skalbaggen hade redan börjat kila bort 

innan trollet reste sig upp och började springa efter den. Marken skakade som om det varit jordbävning. 

Men plötsligt snubblade trollet. Hans stora runda kropp rullade och rullade och bara fortsatte rulla tills rul-

landet slutade abrupt. 

Han hade fallit rakt ner i bäcken som slingrade sig genom skogen. Och när trollet försökte simma upp för 

strömmen för att komma upp ur vattnet, så revs han med av vattnet och flöt ner tills han fann sig under 

bron som gick över bäcken och när han reste sig slog han huvudet mot brons undersida och allting blev 

svart. 

När han återfann sig var allting fortfarande suddigt. Det enda tydliga var det gyllene skimret av skal-

baggsskal. Trollet reste sig. Äntligen skulle han få i sig lite mat. Men skalbaggen rörde sig inte. Den ver-

kade som om den bara stod där och väntade på att bli uppäten. När trollets stora smutsiga hand plockade 

upp skalbaggen var det som lyste i bestens ögon inte hunger utan…glädje. Detta var början på en underbar 

vänskap. 

Sedan den dagen gjorde trollet och 

skalbaggen allt tillsammans, de åt till-

sammans, de sov tillsammans och 

gjorde till och med ingenting (förutom 

att sitta i total tystnad i ett mörkt rum) 

tillsammans. Ända tills den sorgsna 

dagen då trollet råkade trycka sönder 

skalbaggen mellan sina grova händer. 

Utan skalbaggen kunde trollet inte leva 

och han isolerade sig från allt och 

levde resten av sitt långa liv under 

bron där han hade funnit sin första och 

sista riktiga vän.                                

Måns Kronqvist, 7f 

*Såvida troll ens kan beskrivas som små… 


