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Att få ihop en representativ Olof av vanlig hög kvalitet i fortsatta pandemitider är kanske svårare än jag 

velat tro. Bristen på besök och besökare är fortfarande påtaglig och vi blir hänvisade till vad vi gör i  så att 

säga vanlig klassundervisning. Dessa projekt är säkert av mera traditionell karaktär och känns inte riktigt 

lika intressanta att redovisa för; de gjordes möjligen året innan också – förstås då med andra elever. Å 

andra sidan skadar det ju inte att liksom öppna och syna dem närmare. Som vi nedan ser har vi i varje fall 

”vågat oss på” några gäster eller en visit någonstans, men kanske blir det ändå mera att ta från den egna 

repertoaren denna gång. 

Redan i september hade vi det traditionella besöket av Teater Taimine, en ensemble som vanligen består 

av två personer och bjuder på en aktuell dialog. Den här gången stod klimatförändringen i fokus. Oktober 

skriver vi för Kurjenrahka-utfärdens del. Också den har redan långa anor i vårt kalenderprogram. Vissa 

nior kunde i början av november ta del av Rockpojken som förevisades på Wimma. Detta är i sin tur en 

enmansföreställning om vad bl.a. brister i ordförrådet leder till. Rätt nyligen genomfördes ett länge pla-

nerat författarbesök till åk 9, där vår finlandssvenska Mia Franck berättade om sin produktion hittills och 

några romanfigurer i den. En intervju och ett par djupsinniga recensioner ingår i tidningen  och kunde 

också läsas i  ÅU 4.12. Något bland det bästa under hela skolåret är väl ändå elevernas prao! Det är verkli-

gen glädjande att den i sin helhet kunde genomföras i sedvanlig ordning vecka 47. Ett par presentationer 

ingår; en hel tidning hade lätt kunnat skrivas med dessa innehållsrika redovisningar. Nästan lika välkom-

met är det också att Konsttestarprogrammet för åk 8 åter kunde avnjutas i konserthuset, denna gång 

med Circus Symphony of Vampires, och på våren följer mera. 

Så har vi åter en mängd nya ansikten i skolan. Bland dessa intervjuar vi några i detta nummer och åter-

kommer säkert i följande. Vem är egentligen Jani och vem Karin? Artiklarna på insidorna yppar något 

härom. Det har också blivit brukligt att ta med någon artikel på såväl tyska som engelska. Det är fint då 

man redan i högstadieålder behärskar världsspråken så här bra - en god språkträning för oss alla!  

I den vanligt etablerade undervisningen, den som jag redan ovan hänvisade till, har vi bl.a. skrivit och åter 

skrivit men förstås har vi också läst. Och vi hoppas det  bär frukt, för det sägs att dessa är områden vi bli-

vit sämre på ( också räknandet för den delen!). Här ingår då recensioner, en uppsats som inte på ett 

bättre och värdigare sätt kunde föra fram BOKENS styrka (tack till skribenten!), lite runor, sagor, insän-

dare men inga dikter! Ska jag verkligen bli tvungen dikta själv åter, för en knorr behövs här säkert. Jag 

tar då till en gammal goding, eftersom vi tyvärr inte heller denna jul kan uppträda med Manskören: 

En Sossengosse satt en gång framför sin moddabok och läste. 

                        Han tyckte den var fasligt lång 

                      och gick omkring och bara fräste; 

    Usch, sa han hit, usch, sa han dit; fy tusan, tusan anamma! 

 Så snart han läste en liten bit, blev han allergisk med det samma. 

 

Han gick till doktorn för att få bot; men där så fick han endast hot: 

      Om du ej läser, gosse lilla…; gör du dig själv nog bara illa! 

En glad väntan på julen!  

                                    Kenneth 



Rockpojken - vad blir det utan vokabulär? 
Onsdagen 3.11. så fick vi gå på teater med klassen. Pjäsen 

var i Vimma, där Mika Fagerudd skådespelade. Pjäsen hette 

Rockpojken och huvudpersonen var Rockpojken själv. Fa-

gerudd berättade att det tog sex veckor för honom att göra 

och lära sig replikerna till pjäsen. Rockpojken är en komedi 

som är regisserad av Anders T Peedu. Mika Fagerudd be-

rättade varifrån han fick namnet till komedin: 

-Det är missvisande såklart, Rockpojken speglade väl då när 

den skrevs en ung man som inte gör någonting. 

Pjäsen handlade om en tonårig pojke som har ett dåligt ord-

förråd. Han har svårt att kommunicera och uttrycka sig själv 

med andra människor. I mitten av pjäsen så möter Rockpoj-

ken Tony som är en gammal vän. Rockpojken får ett erbjudande av Tony. Om han säljer droger i skolan så 

får han behålla en del av pengarna. I slutet så blir Rockpojken fast för att sälja droger på skolområdet och 

han blir dömd till fängelse. 

Enligt oss var budskapet bakom pjäsen att om man inte har ett bra ordförråd så kan det vara svårt att få 

människor att förstå dig och i vissa fall också respektera dig t.ex. i arbetslivet.  

Mika använde sig av väldigt lite rekvisita. Scenen hade en vägg som bakgrund. Den var mycket färggrann 

och det verkar som om bakgrunden beskrev pjäsen med en målning. Det fanns ett dockhuvud vid sidan 

om scenen. Dockhuvudet var Rockpojkens flickvän. Flickvännen var väldigt ofta inblandad i pjäsen. Fa-

gerudd kunde byta roll från Rockpojken till flickvännen väldigt 

skickligt. 

Efter pjäsen så fick vi en unik chans att intervjua Mika Fagerudd. 

Vi frågade varifrån han hade fått sin inspiration till pjäsen. 

-För mig föddes idén när jag satt i bussen i Helsingfors och det 

var en kille framför mig med fem ”vittu” i en enda mening, kom-

menterade Fagerudd. 



Vi tyckte att pjäsen var underhållande. Det var lätt att koncen-

trera sig på och fördjupa sig i pjäsen. Tanken vandrade inte 

någon annanstans mitt i pjäsen. Budskapet var väldigt viktigt. 

Han repeterade väldigt ofta och på så sätt fastnade det viktig-

aste i åskådarnas huvud. Som i ett skede repeterade han en 

mening ”det kallas för grupptryck, kan leda till mobbning”. Fa-

gerudd var skicklig på att byta roller mitt i ett avsnitt. 

 

Emil E, Niklas och Benjamin J  9g 

 

Different?  

Am I good enough?  That question runs through every teenager’s 

head.  

The shoes that cost a fortune. Those shoes that give you blisters 

because they are so damn uncomfortable. The same shoes that 

everyone else has. Those shoes that speak the words: “I am wor-

thy”. 

No one ever speaks about those blisters because you can’t let them see how hurt you are. You have to 

seem cool. You can’t seem vulnerable. 

You need to have the same opinions as everyone else because you can’t speak up to other people. Even 

telling your own opinion seems rude. You are insecure. About yourself. About how you look. “Do I look 

fat if I wear this?  Do I look insecure if I wear other clothes than I am supposed to? Or do I seem confi-

dent?” 

No, wait! I’ve got to blend in. I can’t be … different. You, stop for a second! “Different”. That’s a nice 

word. “Different”. I like the word “different”. 

That defines me.                                                                    The author ( grade 7) wants to be anonymous 

Intervjuarna och Mika på Vimma 

Stella Balthasar 9a 



 UTFÄRDEN TILL KURJENRAHKA — prognosen ”uselt väder” resulterade i solglimtar 

Tisdagen den 5.10. åkte vi åttor på en traditionell utfärd till Kurjenrahka. Eleverna tyckte att det var trev-

ligt att för en gångs skull få göra något roligt tillsammans med klassen ute i den friska luften. Det hade 

lovats uselt väder men som tur uppfylldes inte det, utan vi fick tillochmed se lite av solen. Flera av oss 

hade redan besökt Kurjenrahkas nationalpark, i och med att vi hade en herbarieuppgift under sommaren. 

Under pandemin har det varit få tillfällen då vi kunnat göra något utanför det vanliga så det gjorde förstås 

att vi var ännu gladare inför den här dagen. På morgonen fick alla elever en matsäck som man kunde 

avnjuta halvvägs på rutten. Det var två lärare per klass som följde med. Samma buss körde klasserna till 

nationalparken i tur och ordning. Då vi kom fram utdelades det en uppgift. Den innebar att man skulle 

fotografera olika växter i naturen. Temat under dagen handlade om sånt som vi pratat om under biologi-

lektioner. Till den största delen handlade det om myrar och deras funktion men förstås aktualiserades 

olika växter också. 

Vi gick ca 3 km tills vi kom till platsen där man fick grilla. Många tog med grillkorv, men marshmallows var 

också populära. När vi grillade spenderade vi tid med andra klasser. Efter att vi hade grillat var alla redan 

ganska trötta men vi hade ännu hälften av rutten kvar. Fotandet var för den största delen klargjort, så då 

var det bara att gå vidare och njuta av utsikterna. Hela rutten blev slutligen ca 6km lång. Efter vandringen 

var alla trötta och glada att få gå hem efter den långa dagen.  

Under den följande biologilektionen samlade vi in alla bilder till en presentation. 

Stenen som visar var sju 

kommuner möts 

Typiskt höstväder gör gott  

åt både kroppen och       

själen 

Vi umgicks samtidigt som vi 

grillade  — en paus som  

uppskattades 

Tilda, Stella & Nea i 8d 



Skräck i korridorerna - många bemödade sig i sin ekipering  

Spöken, häxor, onämnbara 

hemskheter. Skrämmande varelser 

ses 28.10 röra sig genom skolkor-

ridorerna. Och det är inte så kons-

tigt. 28.10 är nämligen dagen då 

Sossen firar halloween. 

Under dagen pågick en maskerad-

tävling, och representanter från 

elevkårsstyrelsen gick runt i skolan 

och fotograferade såväl lärare som 

elever. De tre bästa eleverna, den 

bästa klassen och den bästa lära-

ren fick senare pris. 

Lotta Wulff från 9e, en av elevkårsstyrelsens representan-

ter, berättar: “Det var nog roligt. Tyvärr hade inte alla satsat, 

och de som inte hade klätt ut sig hade en negativ attityd 

mot dem som verkligen försökt. Det är synd att det måste 

vara så.” 

Men hon är ändå nöjd. “Det var fler som försökte i år än 

ifjol. Vi i elevkårsstyrelsen hade lyckats få ut informationen i 

god tid, även om det blev lite krångel med klassföreståndar-

na.” 

Under dagen ordnades också ett halloween-café, med olika 

läskiga bakverk. Det var mycket fart vid caféet, och man 

gjorde god vinst. 

 

Ida Gustafsson, 9e, förklarar: “Vi sålde bland annat 
mockarutor och spindelkex. Både elevkårsstyrel-
sen och cafégruppen är nöjda. Kunderna verkade 
njuta av sina inköp, och vi ser fram emot att an-
vända vinsten för elevernas välmående i framti-
den.” 

 

 

Ester Lillhannus 9e 

Vinnarklassen 9e med temat FBI 

Tommy segrade bland lärarna 

Bakverken gick mycket bra åt! 



STORMEN—ett aktuellt tema enkelt presenterat 

Den 16 september fick niorna besök av teater Taimine. Det var minsann en tid sedan något liknande skett 

i skolan, så det skulle bli annorlunda i varje fall.  De bjöd oss på ett roligt men också mycket lärorikt och 

allvarligt skådespel.  

Skådespelet börjar med flickan i Grönland. Allting kostar väldigt mycket och det är svårt att röra sig i lan-

det, eftersom det inte finns bilvägar. Isbjörnar får inte tillräckligt med mat, så de kommer in till städerna 

och attackerar folket. En av dessa isbjörnar attackerar flickan, men vi får inte veta hur det slutade. 

Efter det handlar det om en man, Ted. Han lever ensam i skogen i Montana och gör bomber i hopp om 

att de ska rädda människorna. Mannen som besöker Ted börjar tycka om livet Ted lever. Han går med i 

en av hans demonstrationer, som motsätter sig det sätt den globala uppvärmningen behandlas på. När 

Ted äntligen blir fast efter att ha fällt över 10 bomber hamnar han i fängelse. 

Teatern fortsätter med ett mer dystopiskt tema. Vid semesterorten Alg and coconut. Året är 2031. Alla 

andra människor är i bunkrar under marken, men ett par invånare har kommit upp på markytan. De lever 

ett simpelt liv, med den mat de får från den näringsfattiga marken. För att kunna överleva den kvävande 

luften måste de använda en maskin för att hjälpa dem andas. 

Det som vi i framtiden möjligen kan uppleva är Lills och Ollis situation i Finland. En häftig storm med nam-

net Mandarina närmar sig Finland. Det hörs flera varningar om att folket måste söka skydd och situation-

en är mycket allvarlig. Lill bryr sig inte mycket om situationen, medan Olli är mycket allvarlig och rädd.  

Vi fick möjligheten att intervjua skådespelarna.  

Mikael och Outi har länge haft idén till denna pjäs. De berättade hur de fått sin inspiration från unga som 

tycker att ämnet är viktigt och aktuellt. Deras favoritscener i skådespelet är scenerna med Lill och hur 

hennes karaktär utvecklas, och scenen där radion pratar via högtalarna medan de skådespelar karaktä-

rernas reaktion. Det bästa enligt dem är att se publikens reaktioner och berätta en historia som väcker 

känslor. Med pjäsen vill de berätta hur man kan påverka klimatförändringen. Att det är ett riktigt problem 

som man måste reagera för. Mest av allt väcka åsikter så att 

de som har möjlighet till att göra stora val skulle hjälpa till. 

Denna pjäs visas ungefär 200-400 gånger, vilket ger dem en 

stor publik och de har på det sättet möjlighet till att påverka 

flera personer. 

Vi upplevde att teatern tog upp ämnet global uppvärmning 

bra. Hur vi människor uppfattar det och vad vi skulle kunna 

göra för att förbättra situationen. De valde ett aktuellt tema 

och presenterade det på ett roligt och lärorikt sätt.  

Skådespelarna var mycket bra på att byta roll på bara några 

sekunder och det var intressant att se hur bra de jobbade till-

sammans. Teatern var också utmärkt planerad med en bland-

ning av skådespel, ljudeffekter och belysning.  

                                                                           Saga&Mathilda 9f 

Enkel rekvisita; låt skådespeleriet tala! 



        Insändare 
 

Det borde väl inte vara förbjudet att gå till butiken under skoldagen!?  

Skolmaten har kanske inte varit i din smak och du är jättehungrig och har inte någon mat 

med dig. Skulle det inte då vara lätt att bara gå 20 meter så är du i butiken och inte behöver svälta i sko-

lan när du ännu har timmar kvar! Det är också ganska ofta man blir törstig eller hungrig t.ex. efter gym-

nastiktimmen men har glömt att ta vattenflaskan med. Det är ett stort plus att vi har en butik så nära att 

man bara behöver gå ut ur skolan och så är det 10 meter till butiken. Men, kan vi utnyttja den här gläd-

jen?  

Jag tycker att man inte borde få något straff för att gå och köpa 

mat för att man är hungrig. Många är av samma åsikt, det vet 

jag.  

Tänk t.ex. att du inte har ätit något under skoldagen och har 4 

block som tar 70 minuter var. Skulle det då inte vara ganska 

tungt att försöka koncentrera sig och göra sina uppgifter om-

sorgsfullt och bra. Därför skulle det vara så viktigt att få gå till butiken under skoldagen. Lärarna kanske 

tänker att det är farligt att gå dit, när det finns bilar i trafiken men det är bara att gå över vägen och vi 

elever är inte så dumma ändå att vi inte skulle titta efter om det kommer bilar när vi rör oss. Vi har ju 

kommit helskinnade till skolan också samma morgon. 

Linda 8d 

Telefonanvändningen förstör vårt sociala liv! 

Telefonbruket bland ungdomar men också äldre har blivit ett mycket allvarligt pro-

blem i det sociala livet. Som du kanske hört dina föräldrar säga: ”telefonen är till för 

att ringa med” är det faktiskt inte så mera. Smarttelefoner har gott om många appli-

kationer, som lätt kan leda till att man blir addikterad. Det är inte heller bara det att 

man blir beroende, det kan också leda till andra allvarliga skador för någon. 

Största delen av de sociala medierna går ut på att man själv lägger ut bilder, eller videor av sig själv, som 

andra sedan kan gilla och lägga kommentarer på. Men ibland är kommentarerna inte så trevliga. Det kan 

till exempel vara mobbning av någons utseende eller allmänt hatkommentarer. De som kommenterar så-

dant tänker bara på sig själv och inte vad kommentaren kan leda till. Tonårsflickor kan ta de negativa kom-

mentarerna om utseendet så allvarligt att de börjar äta mindre, vilket inte är hälsosamt. Därför är det vik-

tigt att man seriöst tänker, före man kommenterar med något elakt. 

Det här är en stor orsak varför man borde minska telefonanvändningen, särskilt ungdomar. Flitigt bruk är 

inte annars heller hälsosamt, det kan leda till att man inte kan koncentrera sig på det man borde, som till 

exempel skolan. Man kan vara mycket tröttare än förut och inte få sömn då man borde gå och lägga sig. 

Särskilt tycker många ungdomar det är löjligt att man ska minska på telefonanvändningen, fast det faktiskt 

är sant att det leder till endast bra förändringar i vardagen att vara lite mindre beroende av den. 

Stella W. 8d 

Åk 8 övade sig på att skriva insändare. Vissa av dem 

blev så aktuella och engagerande att redaktionen be-

stämde sig för att presentera några. 



Circus Symphony of Vampires 

Måndagen den 15 november gick alla åttondeklassis-

ter i Sossen till konserthuset. Konserten tog en timme 

och vi fick sluta skoldagen lite tidigare än vanligt.  

Vi tog del av Konsttestarnas projekt som handlar om 

att alla Finlands ungdomar som går på åttonde klas-

sen får delta i två ypperliga konstillfällen. Varje år 

går ca 60 000 elever i åttan och 5 000 lärare på teater, 

konstutställning, konsert eller opera, som ordnas av 

Konsttestarna. År 2020 började undervisnings- och kulturministeriet finansiera Konsttestarna, som tidi-

gare finansierats av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska Kulturfonden. Projektet har pågått redan i 

över fem år men förstås har det också såsom det mesta annat lidit under corona-tiden.  

Detta år besökte vi på Multikonsten, Circus Symphony of Vampires. Det utspelades i Konserthuset i Åbo 

centrum. Cirkussymfonin handlar om vampyrer och är inspirerad av berättelsen om Greve Dracula. Vi 

förstod inte först vad den handlade om men efter en stund började allt klarna. Föreställningen berättar om 

hur en man åker till Draculas slott för att skriva ett avtal. Under tiden han är i slottet ser man att han är 

nervös. Före han hinner skriva ner avtalet sätter Dracula honom i djup sömn. Efter det blir en kvinnlig 

vampyr ihop med honom. Föreställningen var inte skrämmande men det var sannerligen en intressant 

upplevelse. 

Musiken varierade från den ryska kompositören Piotr Tchaikovskys populära Waltz of the Flowers till 

Forest Tale Waltz av Wilhelm (Vasily) Becker. Musiken var av hög kvalité och skådespelarna var också 

väldigt begåvade inom sin genre. Man fick inte filma eller ta videor under föreställningen, men vi hann 

ta några bilder före den började.  

Vi tyckte att cirkussymfonin var bra, men lite förvirrande. Musiken var förstklassig och man märkte inte 

hur fort en timme faktiskt kunde gå. Senare på våren 2022 ska vi också och kolla på teatern, Den Unge 

Werthers Lidanden.                                                                             Sofie & Matilda 8a, bild Alicia 8a 

Sagorna om ön – en novell om rädsla    

- De såg inte att vi gick, sade Frida då hon gick ner mot stranden. Ebba bar på väskan som hon slängde i 

jullen. De knuffade båten från stranden och startade motorn. 

- Som tur är det inte större vågor än det här, sade Frida. Men molnen där borta ser inte så bra ut. Hen-
nes blonda hår fladdrade i vinden. Tjejerna körde åt nordost mellan bekanta holmar mot en ö, som det 
berättades historier om. Men det var bara historier, det visste de. De närmade sig holmen och såg hur 
de mörka vågorna slog mot klipporna. 

- Är du riktigt säker på att det är rätt ö? frågade Ebba tveksamt sin kusin. Ska vi ta i land här? Ebba 
svängde så att båtens för pekade mot stranden och tog sig närmare. 



- Det är lugnt, det är ingen som har försvunnit. Det är bara sagor, sade Frida. Jullen åkte sakta upp mot 
stenarna och Frida steg ur båten. Hon knöt repet runt ett träd som låg några meter från stranden. Mol-
nen gled framför solen och vinden började blåsa allt hårdare, så att också Ebbas korta, mörka hår 
blåste henne i ögonen. De första regndropparna föll dem i 
ansiktet. 

- Kom, vi skyndar oss in i skogen så vi får regnskydd, sade 
Frida. Ebba tog väskan och sprang efter Frida in bland trä-
den. Flickorna måste kliva över fallna träd och högt gräs. 
Efter en stund såg de ett litet hus och stannade upp. 

- Titta Ebba, en liten stuga, ska vi gå närmare? Samtidigt hörde de kvistar som bröts bakom dem. Ebba 
blev rädd och började springa förbi stugan. Frida var inte långt efter. Kvistar slog mot deras ansikten 
och de stannade inte förrän Ebba snubblade och de kröp in bakom ett träd. 

- Vad var det där? frågade Frida andfått av Ebba. Hennes röst skakade. 

- Jag vet inte. De hörde vågor slå mot en båt och gick hukandes mot ljudet. I stället för att se sin egen 
båt såg de fem andra båtar uppdragna på stranden. Båtarna såg slitna och gamla ut och de såg en man 
sitta vid stranden. Han arbetade med en kniv som var blodig och flickorna närmade sig sakta honom. 
Mannen vände sig om och såg flickorna. 

- Vad gör ni här? sade han argt. Ebba och Frida kände igen mannen, det var Christian från byn. Han 
steg upp ostadigt och närmade sig dem. De hade hört historier om att människor försvunnit här på ön 
och då de såg Christian med den blodiga kniven blev de rädda. De rusade mot det hållet de kommit 
ifrån och stannade inte upp förrän de kommit till stranden där de tagit i land. Båten var borta och flick-
orna såg på varandra med skräckslagna blickar. De stod i skogsbrynet och drog andan, då de kände en 
stor hand på varsin axel. Flickorna skrek till och drog sig loss, vände sig om och snubblade över stenar-
na... 

- Jag flyttade er båt så att den inte skulle slå i stenarna, sade fiskaren Leif, som bodde på ön, lugnt. Var-
för blev ni så rädda? Har ni eld i byxorna eller?  

Flickorna rusade fram till båten, lossade den och 

åkte iväg så fort de kunde. 

- ALDRIG IGEN! skrek Frida, aldrig igen. Ebba satt 

tyst och var blek i ansiktet. 

Mette Vilppu 7f 

Bild Siri Lipponen 7f 

          Båtfärden 

           I skogsbrynet 



Praktisk arbetslivsorientering –en omtyckt vecka borta från skolstressen 

Årskurs 9 har som tradition prao i vecka 47. På senare tid har det varit väldigt ovisst, om veckan alls kan 

genomföras, men denna gång verkar det ha slutat lyckligt på alla sätt. Detta var också mycket önskvärt, 

speciellt som denna årskurs fick lov att lämna bort praon på årskurs 8. Praon är mycket omtyckt av de 

flesta, och många bland eleverna får också erfara ett verkligt arbetsliv med många intressanta upplevel-

ser. I skolarbetet redovisar eleverna efter genomförd prao på olika sätt sina upplevelser för de andra i 

klassen, t.ex. som en powerpoint eller vlogg. Nedan följer två komprimerade redovisningar:  

Prao vid Paroc                              
Under praoveckan jobbade jag vid Pa-

roc i Pargas. Paroc är ett företag, ägt 

av det amerikanska bolaget Owens 

Corning, som tillverkar, kvalitetsgrans-

kar och utför olika test på isolerings-

material, huvudsakligen bergull. Orsa-

ken till att jag sökte praoplats där var 

mitt intresse för fabriker och hur de 

fungerar samt min morbrors arbete 

där. Jag ville bekanta mig med indu-

strivärlden och få en inblick i arbetet i 

ett tekniskt laboratorium.  

Första dagen guidades jag runt i de 

olika utrymmena av förmannen, som 

demonstrerade de olika apparaterna och maskinerna och berättade om de olika testerna man utför. Se-

nare utförde jag till och med själv egna test, med hjälp av handledning. På tisdag deltog jag i ett brand-

test och senare medverkade jag i en s.k. 5 S auditering. Jag fick egen nyckel till de olika utrymmena och 

fick under veckan hjälpa till där det behövdes. Överallt gällde tydliga regler och föreskrifter, gällande t.ex. 

skyddsutrustning. Min arbetsdag började kl. 9 och slutade kl. 15. Kaffepausen hölls strax efter kl. 9 och 

sedan började arbetet.  

Förutom prydliga utrymmen 

hade laboratoriet också en 

mycket trevlig personal. Alla 

verkade känna varandra i 

arbetsgemenskapen, där 

språket huvudsakligen var 

finska men också engelska. 

Matplatsen, “Mässen”, låg i 

en annan byggnad ungefär 

100 meter från min arbets-

plats. Där fanns stående 

bord och veckans mat-

schema.  

Själva anläggningen 

                 Handlett arbete 



På fredag hade laboratoriepersonalen fortbildningsdag så då fick jag istället besöka självaste bergullsfa-

briken och verkstaden Isonova. Det var mycket intressant med alla robotar och det höga ljudet. Bergull 

kommer ursprungligen från smält sten, vilket jag själv fick se inne i fabriken. Man var tvungen att ha på 

sig öronskydd, skyddsrock, skyddsglasögon och skyddsskor.  

Överlag var min praovecka synnerligen intressant. Den gav bra variation till det vardagliga skollivet. Att 

själv få vara aktiv och testa de olika maskinerna var spännande och mina arbetsuppgifter både nog-

granna och mångsidiga.  

En fin vecka!                                                                                                                 Anton Östermark 9f 

Prao vid en juridisk byrå 
 
Jag jobbade under min PRAO-vecka hos Juridiska byrån Siro. Min 
arbetsgivare ligger egentligen ganska nära mig, eftersom det är 
mina föräldrar som jobbar på byrån. De är båda jurister och de-
ras byrå har grundats år 2003. Byrån ligger i Åbo centrum. Tack 
vare att byrån kommer att flytta till nya utrymmen på Slottsgatan 
vid årsskiftet, fick jag möjligheten att hjälpa med flyttförberedel-
serna.  
 
Först fick jag i uppgift att bygga flyttlådor. Det var inte genast så 
enkelt men efter några lådor var jag redan skicklig på att bygga 
dem. Sedan var det dags att gå igenom och sortera byråns böck-
er. Jag märkte att det verkligen finns många böcker i en juridisk 
byrå. Min uppgift var att packa alla böcker i flyttlådorna – inget 
litet jobb! För att arbetsgivaren tyckte att jag klarade uppgiften 
bra, fick jag som uppgift att även packa in handlingar, mappar 
och papper.  
 
Till jobbet hörde också att vi förde till Toppå avfallscentral sekretessbelagda dokument som ska förstö-
ras. Vid avfallscentralen vägdes materialet och vågen visade 160 kg! Materialet hällde vi i låsbara insam-

lingskärl. Jag var till stor hjälp när vi bar på de tunga avfallssäck-
arna från byrån till bilen och från bilen till insamlingskärlen.  
 
På byrån fanns det en massa småprylar som jag gick igenom och 
sorterade med tanke på den kommande flytten. Jag hjälpte 
också till med val av ett nytt elarbetsbord till de nya utrymmena. 
Vi besökte därför Martela, som säljer kontorsmöbler. Där hittade 
vi ett lämpligt bord. 
 
Jag tycker att min PRAO-vecka var trevlig omväxling till skol-
gången. Det kändes bra att hjälpa till och utföra konkreta arbets-
uppgifter. Även arbetsgivaren var jättenöjd med min insats. Jag 
tror att vi alla parter är nöjda med min PRAO-vecka! 
 
                                                                                         Emil Siro 9f 

           Flyttlådorna packas 

Val av elarbetsbord 



A Thousand Splendid Suns  
  
“A Thousand Splendid Suns” is a novel written by Khalid Hosseini and pub-
lished in 2007. The genre is historical fiction. The novel tells 
the heartbreaking and compelling story of two women from two genera-
tions who are brought together by a sweep of war.   
 
The book is set between 1974 and 2003 and tells about 14-year-old Mariam 
who lives in Afghanistan. Mariam lives in a time when religion and culture in 
a way rule the country. One of the “rules” mentioned in the book is having a 
child before marriage. Having a child before marriage during 
these times wasn't really a crime, it was more of a sin. When you commit this 
sin people will surely talk about you and judge your character. The child 
will suffer the most in this situation, where he or she will daily 
be reminded of being a harami (=a sinful child). In the book the main charac-
ter is a harami and the reader gains an insight into how she is being treated 
because of a mistake her parents made.  
 
The next generation is about a girl named Layla. Layla has a best friend named Tariq, who will later turn 
out to be her lover. Mariam and Layla finally meet a few years later and they form a mother-and-
 daughter relationship. They unfortunately share an abusive husband, who Mariam ends up killing in or-
der to protect Layla.   
 
Mariam is described as a happy child. She looks up to her father, who is one of the richest men 
in Afghanistan. Her mother is very judgmental and bitter, which leads to Mariam liking her father more. 
Mariam craves love. She feels she is not loved by her mother but at least she has a loving father, or so she 
thinks. She gets proven wrong when her father sets her up for a forced marriage at the age of 15. She gets 
married and soon after pregnant. Mariam will now finally have a child who will love her unconditionally, 
but she ends up having a miscarriage, which breaks her down.  
 
Mariam is a very loving person and I found that out early into the book. The way the author described her 
was very captivating and it felt like Mariam and Layla were real people with real feelings. The way she 
cared for Layla was also incredibly beautiful. At the end of the book there was a quote that said:  
 
“Mariam saw now the sacrifices a mother made, decency was one.”  
 
An episode in the book that made an expression on me was after Mariam died, Layla got a letter 
from Mariam's father, Jalil. In the letter he apologized and said that he should never have let Rashad mar-
ry her when she was still a child. He wanted Mariam to forgive him not knowing that it was too late to 
apologize. The letter made me as a reader happy that he finally had a character development. However, 
it also got me thinking. Why did it take him all these years to understand his fault? Why did it take him 
years to understand what he had put his daughter through? Mariam was in an abusive relationship for 
years and he knew what kind of a man Rashad was but he still let that happen. This quote tells us how 
unloved and unwanted Mariam felt.  
 
“But Mariam hardly cared... the future didn’t matter and the past held nothing but wisdom. Love was a 
damaging mistake and hope is a treacherous illusion.”  
  
The book was amazing. I loved it from the way the characters were described to all the new words I 
learned. However, it was a little puzzling to keep up with the change of years and characters. I would rec-
ommend this book to everyone. This book may not have been based on a true story, but it will somehow 
tell you what things were like back then and what might still hold true in many parts of the word. This 
book was heartbreaking so if you feel like you need a good cry, go ahead and read this book.  
The moral of this story is always to be grateful for what you have and never take happiness and fulfill-
ment in life for granted.   
  
Deqa Abdullahi Ismail, 9a  



Runristare i 9E 
 
I mitten av november bekantade sig 9E med runsvenskan (den svenska som användes i Sverige 
från 800- till 1200-talet). Klassen fick som modersmålsuppgift att använda den yngre runraden 
(även kallad futharken) för att “rista” sina egna runinskrifter. För att skapa runtexter i runsvensk 
anda skulle eleverna bestämma sig för hurdan typ av runslinga de ville ha. Vanliga motiv var oli-
ka typer av djur eller mytiska varelser såsom ormen respektive draken. Utöver detta skulle run-
ristarna i 9E fundera ut runinskrifternas syfte. Skulle texten exempelvis vara en gåta, ett klassiskt 
minnesmärke eller en episk berättelse? Av alla de fantastiska runtexterna som skapades, finns 
här nu två representerade som bilder och med översättning på modern svenska. 
 

Julius Fieandt  
 
Translitteration från runor till latinska bokstäver: 
 
      “Eg Julius rest stein denna fur at beretta et skemt  

Ur bar vikingarn sig at ej trelarna skulle fly 
 

De anvend trelim” 
 
 
Modern svensk översättning: 
 
      “Jag Julius, reste denna sten för att berätta ett skämt. 

Hur bar sig vikingarna åt för att trälarna inte skulle fly? 
 

De använde trälim.” 
 
 

Maya Lervik  
 
“Denna orm heter Lillemor Ulla-Britt och skulle aldrig  
skada någon, troligen” 
 



Ett kapitel i en annan människas liv  - en eloge till boken 

 

“Alla är olika” är ett uttryck som man hört många gånger under sitt liv. Alla har olika värderingar och 

tänkesätt, och det kan vara svårt att förstå sig på t.ex. andra kulturer och livsstilar. Oftast brukar barn få 

sina värderingar hemifrån, från sina föräldrar, vilket gör att man kanske inte kan förstå sig på andra 

människors tankar och val. Läsande kan dock vara ett bra sätt att få inblick i en annan människas liv. Ge-

nom böcker blir det möjligt att verkligen förstå hur karaktären man läser om tänker. Ett stort problem 

idag är att speciellt ungdomar inte läser tillräckligt, men varför är det så viktigt att läsa? Vad finns det för 

olika sätt att förbättra läskunnigheten? 

Något jag hör nästan varje gång jag nämner läsande för någon i min ålder är att “böcker är så tråkiga, jag 

tittar hellre på film”, och även om filmer också kan vara ett bra sätt att lära sig om olika kulturer tror jag 

inte att det ger en likadan medkänsla för tittaren som en bok kunde ge läsaren. I filmer används “visa 

istället för att berätta” mycket, vilket kan vara bra i vissa sammanhang, men det kan också göra att man 

missar många små detaljer och därför inte heller kan leva sig in i handlingen lika bra. När man tittar på 

en film brukar man inte heller koncentrera sig på filmen hela tiden, kanske skickar någon ett med-

delande till en som man måste svara på, och så låter man filmen rulla i bakgrunden och plötsligt har den 

viktigaste händelsen i hela filmen gått förbi. En bok kräver hela tiden hela ens koncentration, vilket gör 

att man inte missar saker lika lätt.  

En annan orsak till att jag tycker böcker är bättre än filmer är att 

vår värld hela tiden håller på att digitaliseras och människor 

spenderar så mycket tid på sina skärmar. Det är dåligt för ögonen 

att hela tiden stirra på en skärm. Även om det redan finns e-

böcker, så hoppas jag verkligen att så många som möjligt ändå 

läser vanliga pappersböcker. En pappersbok har en viss doft och 

känsla som en e-bok inte har. Om man läser en bok från t.ex. sin 

telefon kan man plötsligt få ett meddelande som man vill svara 

på, och snart märker man att man sitter och chattar med kompi-

sen, istället för att verkligen läsa. Såklart är det behändigt att allt 

hittas på nätet och att allt är på samma ställe men böcker är 

ändå något som jag tycker att inte behöver digitaliseras.  

För att förbättra läskunnigheten finns en kampanj som kallas 

“Read Hour”. Read Hour firades den 8.9 och kampanjen innebär 

att det bestäms en tid på dagen då så många som möjligt ska ta 

lite tid från sin vardag för att koppla av och läsa en bok. Jag tyck-

er att det är en bra kampanj som inte kostar någonting för sam-

hället, men som kanske kan få lite flera människor att läsa, ens 

en liten stund. Det går såklart inte att tvinga människor att läsa, 

men genom att lyfta fram dess positiva sidor på t.ex. sociala me-

dier, kanske fler och fler faktiskt försöker ge läsandet en chans. 

Jag tror att det finns böcker för alla och att det enda som krävs 

för att njuta av läsandet är den rätta boken.  



Många av mina favoritböcker är böcker som jag har läst under min barndom. En bok, som jag kommer 

att tänka på när man pratar om barnböcker, är en bok, som mina föräldrar läste för mig säkert varje kväll 

när jag var yngre, nämligen “Godnatt min skatt”. Det är en bok som jag fortfarande har kvar och en bok 

som jag aldrig vill göra mig av med heller. “Godnatt min skatt” är inte bara en berättelse, utan boken är 

fylld med en massa olika sagor, sånger och berättelser. Böcker kan verkligen väcka starka känslor hos 

både barn och vuxna, jag kommer ihåg hur rädd jag blev när Bu och Bä måste gå ut i åskan, i sagan “Bu 

och Bä blir blöta”. Jag kommer också ihåg hur glad jag blev när jag läste om Alfons Åberg. Jag har många 

minnen av att jag och mina syskon sitter på soffan och väljer en berättelse ur “Godnatt min skatt”, me-

dan vi väntar på att mamma eller pappa ska komma och läsa den för oss.  

En annan bokserie som har gjort en stor inverkan på mig, när jag var yngre, är böckerna om “Sigge”. 

Sigge är en häst, och alla böckerna handlar om ridning. Jag blev en riktig hästtjej efter läsandet av Sigge-

böckerna och jag började själv rida. Efter att jag slutade med ridningen på grund av andra hobbyer fort-

satte jag ändå med att läsa olika hästböcker. Jag älskade att läsa om ridning fastän jag själv inte red 

längre. Det som jag älskade mest i Sigge-böckerna var alla äventyren som de gjorde. Sigge-böckerna 

gjorde mig alltid väldigt glad. En bok jag kommer ihåg väldigt bra heter “Sigge på äventyr” och det hand-

lade om ett ridläger i skogen. De sov i tält och mitt i natten hade Sigge rymt. Jag blev väldigt lättad när de 

i slutet av boken hittade Sigge igen. 

Men bortifrån att läsande är kul och att det är ett bra sätt att koppla av, är det också väldigt viktigt. Man 

tänker kanske att läsandet kan hjälpa en med modersmål, eller med sitt språk och att det skapar ett bre-

dare ordförråd, vilket är sant, men det hjälper faktiskt med många andra ämnen i skolan också. Hur kan 

man läsa till ett prov i biologi om man inte förstår det man läser? Nästan alla som bor i Finland kan nog 

säkert läsa, men det finns en stor skillnad mellan att kunna läsa och att verkligen förstå det man läser, 

och det enda sättet att bli bättre på att läsa är genom att läsa. I dagens värld är ett bra språk och en hög 

läskunnighetsnivå en viktig färdighet.                                                                              Maya Åkerholm, 9D 

 

Pysselstund - julkort till åldringar 

Klasserna 9f och 9e hade julstämning på finska 

timmen, då de pysslade julkort åt ensamma åld-

ringar.   Det blev mycket fina kort med julhäls-

ningar från eleverna samt Siskot ja Simot. Siskot 

ja Simot är en organisation, som ordnar pop-up-

liknande evenemang.  Verksamheten betonar 

omtänksamhet för både nära och kära samt en-

samma åldringar runt om i Finland. 

 

 
 
 
 
 
                                                                 Mathilda och Saga 9f 



Welche ist deine Lieblingsjahreszeit?                        
 
Alle haben wir unsere Lieblingsjahreszeiten. Ich z.B 
liebe den Herbst (Photo rechts), aber doch; alle 
Jahreszeiten haben ihre Vorteile, alle sind sie willkom-
men! Unten können sie über Agnes und Linus 
Lieblingsjahreszeiten lesen.  Red. 
 

 Meine Lieblingsjahreszeit 
 

Ich liebe den Winter, weil es 
dann wunderschön ist. Im 
Winter schneit es. Im Winter ist es kalt, kühl und eisig. Die Fich-
ten sind schneebedeckt und die Pfluge räumen Schnee von den 
Straßen. Dann kannst du Ski fahren, Schlittschuh laufen, Rodel 
fahren, einen Schneemann machen oder nur im Schnee liegen. 
Dann musst du richtig warme Kleidung tragen, sonst kann es 
sein, dass du dich erkältest.  
 
Die Weihnachtsferien sind das Schönste am Winter. Dann fahre 
ich den ganzen Tag Ski im Norden, in Lappland. Nach einem 
langen Tag in den Pisten soll man in eine heiße Sauna gehen. Ich 
warte schon lange auf den Winter und ich möchte, dass der Win-
ter hier weiβ und sauber ist.  
 

Ich finde, alle sollten den Winter genießen!  
                                                                                                                      Agnes Ruusumo, 8B 
Meine Lieblingsjahreszeit 

 

Ich liebe den Sommer, weil du dann schwimmen kannst. Im 
Sommer ist es warm und dann kannst du Volleyball spielen, 
dich sonnen und sogar Traktor fahren. Wenn es bewölkt ist, 
kann man drinnen sitzen und einen Film sehen. Wenn es son-
nig ist, kann man ins Meer tauchen. Man kann auch zum 
Beispiel einen Ausflug mit dem Auto machen.  
 
Ich kann faulenzen und schlafen und brauche keine Haus-
aufgaben zu machen! Ich kann rausgehen und Badminton 
oder Tennis spielen oder paddeln. Viele Leute fahren zum Fe-
rienhaus, wo man in einer Hängematte ein Buch lesen kann. 
 

                                                                             Linus Blomquist, 8E 
 

Illustriert:  Rozhan Mahdmoudii 9A  
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      R.M. 



“Vem får tala och vem får inte?” 

 

 

 

Efter att ha gått runt i klasserna och berättat om sin 

senaste bok Galanterna och hur det är att vara för-

fattare, kommer Mia Franck till skolbiblioteket. Hon 

fortsätter här tala med inlevelse om sitt författarskap 

och sina idéer. 

I början av intervjun undrade vi vad som sätter igång idéerna när hon skriver. På det svarade Mia att hon 

gick en skrivkurs för författaren Monica Fagerholm innan hon debuterade. Då tittade hon på en snöglob 

den andra författaren hade haft med sig. I globen fanns ett pariserhjul och “Jag fick en känsla av att titta 

ut på hela världen.” Hon förklarar att hon då genast hittade boken Martrådar:s huvudpersons röst. “Hon 

var otroligt bestämd och hade saker och påstå.”  

Skrivandet börjar oftast med någonting som snurrar på i huvudet, berättar Mia Franck. “Jag vet inte så 

mycket från början, utan skriver mig fram för att överraska mig själv med slutet”. När vi frågar var hon 

brukar skriva, säger hon att hon tror på att skriva när som helst var som helst. 

Att namnge personerna i böcker är inte lätt. Huvudpersonen Matildas namn hittade Mia då hon tittade i 

en namnförklaringslista. “Om jag minns rätt betydde det ungefär stark, något slags kämpe, och då tänkte 

jag att det blir bra.” Hon säger också att hon brukar tillverka ordlistor med en massa ord för att hitta det 

rätta namnet. Ibland är det så enkelt som att titta i namnlistor, ibland lite svårare. I boken Bombträdgår-

den hette huvudpersonen länge bara L, eftersom tidigare namn inte passat.  

Härefter frågade vi hur länge hon gör research innan hon sätter igång med skrivandet, eftersom hennes 

böcker innehåller ganska mycket historiska detaljer. “Det tar alldeles för mycket tid. Jag gör research in-

nan jag börjar skriva, sedan medan jag skriver och sen när jag är klar går jag tillbaka och kollar att rese-

archdetaljerna faktiskt stämmer.” Mia påpekar också att då man skriver fiktivt så går det ju att fiffla med 

historiska fakta. Vad beträffar martrilogin läste hon mycket på om vikingahistoria, till exempel besökte 

hon Danmark för att titta på vikingagravar och blotstenar.  

Mia Franck har skrivit både serier och ensamstående böcker. Hon menar att något av det dummaste man 

kan göra är att debutera med en trilogi, eftersom det är ganska tungt att sätta ihop tre böcker:  ”Det blir 

som en 900-sidors första bok”. Grejen med Bombträdgården är att den mycket handlar om Helsingfors, 

vilket också hennes nyaste bok Galanterna gör, så på något sätt gör hon nu en Helsingfors-serie. Helsing-

fors är både en plats som man kommer till och som man lämnar.  ”Hela ens författarskap håller nog ihop 

allt”, tycker Mia. För henne handlar författarskapet om att hon skriver om tystnad på olika sätt, “vem som 

får tala, och vem som inte får tala”, och hon berättar om att hon också utgår från sin pro gradu som hand-

lade mycket om tystnader. 

Mias böcker har väldigt påhittiga titlar. Hur kommer sådana till?  “För martrilogin kom namnen ganska 

enkelt, men för både Bombträdgården och Galanterna har jag nog varit tvungen att slåss  

Intervju med författaren Mia Franck, som be-

sökte skolan 29-30 november. Intervjun och 

bokrecensioner ingick nyligen också i ÅU. 

     Runt det runda bordet 



med redaktören på mitt förlag. Hon sade nej till ungefär tjugo titlar före vi kom fram till de nuvarande 

namnen”. Mia berättar att förklaringen till ordet galant riktigt i början av boken Galanterna egentligen var 

menad till redaktören för att visa varför namnet passade. Efteråt bestämde de sig för att lämna med för-

klaringen; alla vet ju inte vad ordet betyder. För Mia är också bokpärmen viktig. Hon tycker att 

”Galanterna är årets 

snyggaste bok”. 

Vi undrar över skugg-

gans roll i den första 

delen av martrilogin. 

Här blev det dock 

snabbt klart att det 

inte är bra att för-

fattare berättar “hur 

det egentligen var”. 

Det är en tolknings-

fråga”, ler hon. Varje 

läsare må ha sin egen 

tolkning  – det gör 

bara boken rikare. 

Så vill vi veta varför huvudpersonen i Bombträdgården först kallas Lissu och senare Liselott. Vad är skillna-

den? Mia förklarar att Lissu är namnet hon får av sin brorskusin Lennis, eftersom han kallar henne Lissu-

liten. När hon först kommer till Sverige har hon det med sig, men eftersom svenskarna inte kan uttala det 

börjar hon kallas för Liselott, namnet hon fått vid födseln. “Då måste hon ta till sig den identiteten och 

det tror jag också är ganska skönt för henne. Men när hon efter fem år återvänder till Finland känns Lissu 

nog lite avlägset”, tänker Mia. 

Mia tycker att det inte var bra för Lissu att komma till Sverige; hela tematiken kring de finska krigsbarnen 

handlar om tvång. Även om barnen fick mat så har det visat sig att de som blev kvar i Finland mådde 

bättre. Hon berättar om känslan av att vara tvungen att känna tacksamhet, ett ord som hon själv starkt 

ogillar. Är man vän när man ändå måste vara tacksam? 

Mia Franck har haft flera författare som inspirerat och som hon återvänt till: 

Stephen King, Jane Austen och särskilt Tove Jansson. Dessa är väldigt olika 

författare, men alla ger de henne mycket. Det finns t.ex. mera att hitta i Mu-

minböckerna ju äldre man blir, anser Mia. 

Som bäst har Mia Franck en skapande paus men det behöver inte ta värst 

länge för en författare så står inspirationen åter där. Det medger Mia också 

och kanske har vi småningom någonting på kommande som berör tider när-

mare vår tid, kanske 70-talet? 

                                  Ester Lillhannus, Karin Salonen, Amelie Nyholm åk 9  och  

                                                   Laura Denessiouk åk 8 i S:t Olofsskolan 

                                                                   (Bokrecensionerna längst bak i tidningen) 

                  Romanbygge i klass 

Mia på intervjun 



Karin Niemi – ny hos oss                                        

Vi fick som uppdrag att intervjua Sossens enda läslärare Karin Niemi, som redan en tid jobbat som 

handledare hos oss. Karin är 22 år gammal och är ursprungligen från Björneborg, där hon som finsk-

språkig gått grundskolan, andra stadiet samt utbildat sig på svenska.  

Karins intresse för att jobba i en skola och möjligheten att bli läslärare stärktes, när tanken på att göra ett 

jobb som var mera meningsfullt växte fram, efter att hon tidigare jobbat på ett café.  

Karins uppgift som läslärare är tämligen självklar. Det gäller att lära elever att läsa genom att lära ut läs-

strategier, som är ett centralt hjälpmedel när målet är att förbättra läsförmågan.  

Med tanke på att det från början ändå skulle finnas två läslärare här i Åbo är mängden jobb ibland utma-

nande och lite vagt. Som bäst finns det bara en och meningen är att Karin ska verka både på svenska 

och finska, dvs. besöka vårt högstadium men också några finskspråkiga högstadier. Men hon är nöjd 

ändå och försöker som bäst forma sin arbetsbild.  

Karin tycker att det 

bästa med jobbet är att 

se resultat och när ele-

verna känner sig in-

tresserade och att stra-

tegierna hjälper. Jobb-

dagarna går oftast ut 

på att göra, planera 

och forska. Hon gör 

administrativuppgifter 

och deltar i några lekt-

ioner samt samtalar 

med lärare om nästa 

steg.  

 

 

Karins erfarenhet som cheerleading-tränare för tonåringar medför stor nytta till det nuvarande jobbet i 

och med att hon lärde sig vilka saker som fungerar bättre och vilka som fungerar mindre bra, när det 

gäller att få en tonårings uppmärksamhet. Trots det tidskrävande jobbet har Karin ändå flera fritidsin-

tressen. Till dem hör bland annat klättring, acroyoga, träffa vänner, spendera tid med hunden.  

“Jag hoppas att eleverna, föräldrarna och lärarna blir nöjda med det här projektet och mitt arbete här, för 

att det här är den första skolan som jag är på och jag ska till flera andra skolor efter den här.” säger Ka-

rin, som nu kommer att finnas med oss någon månad. 

                                                                                                                                        Frida och Ida  9g 

Läsläraren i sin rätta omgivning, bibban 



Jani Karlsson - Sossens Jägermeister 

År 2020 fick S:t Olofsskolan en ny lärare: Jani Karlsson. Jani undervisar biologi, geografi, hälsokunskap, 

fysik och kemi. Han har undervisat sedan år 2001, dvs redan i 20 år, jobbat i 8 skolor och undervisat 

både i Finland och i Sverige. Under Janis egen skoltid var hans favorit ämnen i skolan  gymnastik, mate-

matik och musik. Han gick sin skola i Åsö grundskola, på Södermalm.  

Varför blev Jani lärare? 

Jani var utbildad till forskare i Sverige när hans 

gamla professor rekommenderade honom att bli 

lärare. Jani bestämde då att han vill utbilda sig till 

lärare. Han gillar speciellt yrket för att han får un-

dervisa ungdomar, men också för att han vill dela 

av sin egen erfarenhet, försöka ge tips och råd, och 

hjälpa ungdomarna bli framgångsrika och hitta sin 

egen väg. Han gillar speciellt  att undervisa t.ex. 

praktiska uppgifter: experiment i kemi, och berätta 

saker han själv varit med om.  

Jani är nöjd med sin lön och tycker speciellt bra om att som lärare har han mycket längre ledigheter än 

man har inom andra yrken.  Han tycker att också inom många andra yrken är man tvungen att jobba 

jättehårt för samma lön som han själv har. Jani trivs bra i skolan och gillar eleverna, därför vill han gärna 

stanna och jobba här i Sossen.  

Fritid? 

Janis största idol var hans egen farbror som var bra på handboll. 

Inom musiken hör Per Gessle från Gyllene Tider till en av favo-

riterna. På fritiden rör sig Jani gärna ute i naturen; på hösten ja-

gar han och på vårarna brukar han fiska. ( Bilden här bredvid vi-

sar en gös på 11 kg, som Jani släppte ( antagligen för liten!)). 

Dessutom är Jani intresserad av att följa med många olika spor-

ter.  

 

                                                   Aron Irmola och Aapo Hörkkö 9G 

På intervju i 3:e våningen 

Gossar, vilken gösse! 



I marors verklighet – trilogin om Mati 

I serien om maran Mati, skriven av Mia 
Franck, färdas vi genom staden Björknäs 
och dess spegling Birkenes. Björknäs är 
en typisk finlandsvensk småstad i stil med 
Ekenäs, medan Birkenes reflekterar plat-
sen under sagornas och andarnas tid. 

 

Den första boken, Martrådar, berättar 
om Matilda (kallad Mati), som har fantas-
tiska framtidsutsikter. Hon är på god väg 
mot en karriär som internationell fot-
bollsstjärna, en ny Marta som hon själv 
uttrycker det, när hennes syster tar livet 
av sig och världen rämnar. Mati isolerar 
sig och hamnar under inflytandet av 
mörka krafter, allt eftersom hon upptäck-
er sina egna övernaturliga förmågor.  

Mati blir en mara. Upplärd av en skugga, 
kallad Hamingja, bemästrar hon martrå-
darna och sprider skräck i staden Björk-
näs. Mörkret är okontrollerat, och sta-
dens Rådare, Erik, försöker desperat samla ihop bundsförvanter för att besegra det. 

 

I Maraminne, den fristående andra delen, har Mati och hennes vänner glömt hur de tidigare räddade 
Björknäs. Alla är de förvirrade, speciellt Mati, som känner på sig att något är fel, att något saknas. Plöts-
ligt dyker Nor från Birkenes upp. Han behöver hennes hjälp, så de färdas genom de underjordiska tunn-
larna för att rädda Nors fostersyster Vita. De kommer till Birkenes. Där ska Vita ta makten, och med Ma-
ran Mati vid sin sida kunna ställa allting till rätta. Men ingenting blir som planerat. 

Vita har blivit paranoid och maktgalen. Hon är rädd för odjuret, Sjur Syna-blindare, och vill att Mati med 
hjälp av sina markrafter ska hitta honom. Men Mati har knutit bort sig själv. Hon har blivit Maran och kla-
rar inte av att hitta Sjur och besegra honom, fastän han hela tiden har funnits mitt ibland dem.  

 

I den avslutande delen Marlek börjar Björknäs och Birkenes öppnas upp för varandra. Magiska varelser 
ses av svampplockare i de nutida Björknässkogarna och kommunbor börjar irra omkring i det medeltida 
Birkenes. Mati är oförmögen att knyta martrådarna och Sjur, Birkenes tyrann, har tagit hennes vänners 
krafter. Alla Birkenesbor har tvingats flytta in i en snabbt uppbyggd labyrintliknande kåkstad intill Sjurs 
magiska borg. I staden råder ständig misstänksamhet och bevakning, och det är ett farligt ställe för alla 
de förföljda magiska. I Björknäs råder fullständigt kaos när halvvargar och kommunbor härjar. Både Bir-
kenes och Björknäs håller på att gå under. Mati och hennes vänner måste få tillbaka sina krafter för att 
en gång för alla besegra odjuret Sjur och rädda båda världarna. Bakom allt spökar en trasig systerre-
lation, som i slutändan visar sig ha stor betydelse. 

      Recenserade böcker 



Det ursprungliga konceptet kan få en att se böckerna som vanlig fantasy, utan desto mera. Författaren 
bjuder ändå på djupa tankar kring kärleken och livet. I den första boken får vi se Mati genomgå det abso-
lut svartaste, och sedan hitta mening igen. Det känns ändå som att det fattas en ordentlig orsak till hen-
nes plötsliga välmående. Förklaringen att hon bara varit under dåligt inflytande känns otillräcklig. 

Känslan av otillräcklighet fortsätter genom böckerna, saker som tidigare varit hopplösa är plötsligt gör-
bara utan egentlig orsak. Intrigen är ändå välplanerad och den röda tråden finns med, om än inte alltid 
helt tydlig. Att läsa texter skrivna på finlandssvenska, speciellt dialog, är en ovan, men inte nödvändigtvis 
otrevlig upplevelse. 

Det krävdes en del tolkningsförmåga för att kunna hänga med. Böckerna behövde läsas i sakta mak, med 
fokus och eftertanke. Vi skulle inte rekommendera böckerna för yngre än 14. Det tog tid i anspråk, men 
var nog värt mödan. Vi tackar Franck för en inbjudan till eftertanke såväl som underhållning. 

 

                                                                  Amelie Nyholm, Ester Lillhannus och Karin Salonen i åk 9  

Bombträdgården   ” Jag kommer strax tillbaka ” 

Det är hjärtskärande att läsa om hur en mor lämnar sitt barn på ett tåg och hur detta sedan förhopp-

ningsvis ska leda till ett bättre liv för det 8-åriga barnet. Detta händer i boken Bombträdgården av Mia 

Franck, som handlar om flickan Lissu som bor i Finland med sin mamma, moster och kusin, efter att 

hennes pappa har dött i kriget mellan Finland och Ryssland. Lissus kusin Lennis har alltid funnits där för 

att hjälpa henne när jobbiga situationer uppstår. Men så blir Lissu tvungen att åka till Sverige ensam. 

Bort från Finland måste hon åka, till en ny familj som hon ska bo med tills kriget tar slut.  

Då hon anländer till Prästgården i Rylunda blir hon snabbt vän med flickan Maria-Greta, men Lissu har 

en hemlighet. En hemlighet hon delade med sin kusin. Hur ska det riktigt gå, när Lissu nu ensam måste 

bära den tunga bördan, som hemligheten medför? Som tur är kan hon höra Lennis röst i sitt huvud - 

den ger henne råd - men ibland är det svårt att veta vem man ska lyssna på.  

Boken visar på ett utmärkt sätt hur det är svårt för Lissu att bestämma sig för vem hon ska vara. Är hon 

Lissu, flickan från Finland som lämnade sin kusin, sin mor och sitt land? Eller är hon Liselott, flickan som 

hör hemma i Rylunda tillsammans med Maria-Greta? Kanske är hon lite båda. Historien är en intres-

sant berättelse om att hitta sig själv. Lissu känner många gånger att hon borde vara lojal mot sin nya 

”syster” i Rylunda, och det är från början klart att det finns ett starkt band mellan dem. Deras vänskap 

prövas ändå flera gånger under åren Lissu spenderar i Sverige.  

                                                                                                 På fem år hinner mycket ske, och då flickorna 

förändras gör deras relation det också. När Lissu 

slutligen kommer tillbaka, börjar hon inse att hon 

inte bara är en finsk flicka eller en svensk tjej. 

Lissu har blivit Liselott, som är redo att börja sitt 

liv på allvar i ett nytt Finland utan krig. Det är nog 

ett av de viktigaste teman boken tar upp. Alla 

förändras vi; men vem förändras vi till? Vilket är i 

slutändan vårt rätta ansikte?                                                                                                

Laura Denessiouk åk 8 

 Intensivarbete med  projektet Mia Franck i bibban  



Skrivarverkstäder med sjuor – aktivera dina sinnen! 

I veckan 48 hade sjuorna besök av Tove 

Hagström och Linnea Holmberg från 

Åbolands Litteraturförening. De besökte 

en lektion i tur och ordning. Endast 

Tove kunde vara på plats på fredagen 

då vi var i turen. 

Timmen började med att Tove presen-

terade sig och vad hon håller på med. 

Under lektionen hade vi sedan tre öv-

ningar som var följande: man skulle 

säga sitt namn och nämna en sak som man såg inne i klassrummet. Alla ord skrevs på tavlan för att de 

behövdes för nästa övning. I den så skrev vi en text som kunde handla om vad som helst, men texten 

skulle innehålla fem av alla de ord som nu stod på tavlan. Sedan skulle man ta inspiration av vad man 

såg, hörde och kände för att fortsätta berättelsen. Och den sista uppgiften var en par uppgift. I den be-

skrev vi en bild för vårt par utan att visa fram den.  

När lektionen tog slut fick vi utvär-

dera uppgifterna vi gjort genom att 

sätta hamapärlor i glasburkar. Vi fick 

fem pärlor, och sedan skulle man 

sätta dem till de uppgifterna/ den 

uppgiften man gillade mest. Man fick 

också sätta om man gillade lektionen 

eller inte. Vi upplevde lektionen som 

ett nytt sätt att lära sig om hur man 

kan skriva berättelser och få inspi-

ration till dem. Flera sinnen skulle aktiveras.  Överlag var lektionen riktigt trevlig. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Sienna och Nella i 7c 

Skribenterna jobbar med bilden 

Berättelsen blir till 

Toves ordverkstad 


