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Kære læser
Disse billeder og digte er udelukkende lavet af børn fra 5. klasse. 
Det har været fantastisk at tage billederne fra forskellige steder i Gellerup. 
Vi har været i flotte haver, ved små søer og på kæmpe bakker med udsigt 
over hele Gellerup. Vi har malet den flotte natur og ‘’mærket naturen’’ med 
vores sanser. Vi sluttede af ved søen hvor vi fik tæpper som vi lå på og 
lyttede til musik.
En fantastisk dag. Den dag vil vi aldrig glemme.
På vegne af klassen vil jeg sige tak til fortælleren Pernille, kunstneren Didde 
og digter og forfatter Mads. Og vi hylder vores lærer Lone, der har gjort alt 
det her muligt.
Jeg håber du nyder billederne og digtene.
God fornøjelse.  

A M I N ,  5 . A  P Å  S Ø D A L S K O L E N  

FORORD

I denne bog er de billeder som vi har taget på vores tur til Mødesteder. 
Før vi var på den tur, vidste nogen af os ikke så meget om Gellerups 
historie. Men nu ved vi lidt mere eller meget mere. Vi synes det var meget 
sjovt at tage billeder i Gellerup. Vi fandt ud af at der var mange grønne 
områder, en fælles have.

Sammen med David lavede vi leraftryk med ting fra naturen, både pinde, 
sten, bark, græs - og affald. Det er rigtig flot og farverigt, når vi går forbi 
vores leraftryk på stien.

Det var meget hyggeligt, da vi mødte en rigtig forfatter og han var faktisk 
rigtig sød. Det var især sjovt med hvis-så-legen. Selvom de fleste skrev 
noget med at dø.

Tak for en god tur og nyd bogen.

5 . B  S Ø D A L S K O L E N
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Vi har været ude at udforske Gellerup, hvor vi har taget billeder, vi brugte 
alle vores sanser til at fange det, der er i Gellerup. Da vi gjorde det vidste 
vi ikke, at det ville blive til en bog. I de uger, vi har været med til det her 
projekt, har vi fået lov til at prøve så meget nyt som at få lov til at skrive 
med en rigtig forfatter. Vi skulle lære nye og spændende måder at skrive 
på. Til bogen skulle vi bruge tre øvelser til at skrive. Da vi tog billederne, 
skulle vi dele et kamera med en. På grund af corona måtte den anden 
ikke røre kameraet. At få lov til at skrive med Mads Mygind og høre hans 
måde at skrive på. Det var så spændende. Han læste op fra en bog med 
spørgsmål. Vi skulle skrive om vores egne spørgsmål. Der var ingen 
grænser for, hvad spørgsmålet kunne være. Vi skulle også skrive om vores 
minder, eller hvad vi kunne huske. 
Når I læser denne bog, håber vi, at I får indblik i vores arbejde med Mads 
Mygind og Gellerup. Vi håber, at når I læser digtene vil I få lysten til at 
tage en tur til Gellerup.
Det har været et sjovt projekt, hvor vi har lært meget om Gellerup og om 
at skrive digte. Gellerup har så meget historie, som man kan opleve. 

V I G G A  O G  I S A B E L L A
M E D  L I D T  H J Æ L P  F R A  T H E R E S E ,
5 . B  E N G D A L S K O L E N

I S B N  9 7 8 - 8 7 - 9 7 3 5 1 3 - 0 - 7
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hvorfor er jeg et menneske 
hvem var det første menneske på jorden ud over Adam og Eva  
er ens forældre der bare for sjov 
hvorfor er hunden menneskets bedste ven 
hvorfor er en brandbil rød og ikke gul 
hvorfor går mennesker mest med sort og hvid når der er andre farver 
hvorfor lever man 
hvad er det bedste ved at leve 
hvorfor er naturen grøn og ikke rød 
hvorfor gør man sig pæn når man allerede er pæn   
hvorfor spiller man smart når man er fin som man er  

•

jeg kan huske da vi så en lille rød bil og så grinede vi rigtig meget
jeg kan huske at jeg tog et billede af en sø med en and 
jeg kan huske at jeg skulle farve noget som jeg så
jeg kan huske at klassen tog et billede med alle på 
jeg kan huske da vi skulle lave noget med blade 
jeg kan huske da vi tog op på en bakke 
jeg kan huske da vi skulle male nogle fliser
jeg kan huske da vi fik noget at drikke 
jeg kan huske at vi skulle dufte til noget 
jeg kan huske da vi skulle smage på noget te 

N A B I H A
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Det bedste er at det snart er sommer. Det værste er når det er dårligt vejr. Det bedste er 
at det snart er Eid. Det værste er at min cykel er væk. Det bedste er når jeg kommer hjem 
fra skole og min mor laver mad til Iftar. Det værste er at jeg tabte min telefon i dag i en 
vandpyt. Det bedste er når mig og min lillebror spiller spil. 

•

Hvorfor gik hønen over vejen huh. Er 2+2 rent faktisk 4. Er dine forældre dine tilskuere. 
Hvorfor skal man i skole. Hvorfor har vi kun 2 dage weekend. Hvorfor skal man spise og 
drikke for at leve. Hvorfor skal man sove. Hvorfor lever man, hvorfor skal man spise kød, 
hvorfor har man en mor og far, hvorfor skal man køre bil, hvorfor synger man. Hvorfor er 
mennesker mennesker. Hvorfor siger man ikke nej til at dø. Hvorfor skal man lære at læse i 
skolen, hvor bor blomster, hvorfor har mennesker ikke den samme hudfarve, hvorfor har 
man en konge og dronning. Kan man prutte i rummet, hvem er din bedste ven, farfar, 
hvorfor er månen lavet af ost og ikke makrel, hvorfor har min far skæg og ikke makeup, 
hvorfor kan man ikke flyve til skole, hvorfor er corona farlig, hvorfor er en brandbil rød og 
ikke blå som vand, hvorfor elsker jeg lamaer, hvorfor koster mad penge, hvorfor er du ikke 
en lama, vil du være en lama, hvorfor er du så ond, hvorfor skal jeg altid slå mig selv når  
jeg griner.   

•

jeg kan huske at Nabiha spiste en rotte. jeg kan huske at jeg så en mand som tog en pige 
og lærte hende at flyve. jeg kan huske at vores lærer faldt i søen. jeg kan huske at en sten 
sagde hej til os. jeg kan huske at min mor var med på turen, jeg kan huske at mit kamera 
faldt ned og gik i stykker. jeg kan huske at det var godt vejr, jeg kan huske at vi fik te af 
Pernille, jeg kan huske at jeg ikke kunne finde ud af at tage billeder, jeg kan huske at jeg så 
en 90-årig dame, som havde en fin hat på. jeg kan huske at en grøn hund løb forbi os, jeg 
kan huske at jeg faldt over en bold.            

H A W A
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kan man spise mønter med is i 

bliver månen spist men vokser ud igen 

kan man spise en is der allerede er spist

er en hest en grøntsag eller en frugt 

er et hus et sted man bruger som private hotelværelser

er du en banan formet som et menneske der kan snakke

•

jeg kan huske jeg sad ned

jeg kan huske jeg stod op

jeg kan huske vi tog billeder

jeg kan huske vi gik rundt i Brabrand

jeg kan huske jeg spiste min madpakke

jeg kan huske jeg skulle pisse

jeg kan huske jeg var træt

E L I A S

Jeg kan huske dengang jeg altid skulle arbejde sammen med mine venner og vi ville have 
det sjovt og hygge os, vi skulle tage billeder af ting, fx. flotte blomster og flere ting. 
Jeg kan huske dengang hvor vi skulle på tur og drikke varm te og snakke med lærerne om 
hvad vi skulle lave på turen og det ville altid være hyggeligt. 
Jeg kan huske dengang jeg mødte Pernille, læreren der var sammen med os, hun var rigtig 
sød og det er hun stadig, hun er mega god til at fortælle ting til os, og det jeg mener med 
det, det er at hun har et flot sprog. 

N A S R A
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Det bedste er at vi skal til Skagen med vores parallelklasse og at vi skal snart i 6. klasse 
Det bedste er når bror ik er hjemme og man har bare alle chipsene for sig selv 
Det bedste er når man køber nyt tøj
Det bedste er når man får nye bedste venner 
Det bedste er når solen kommer frem 
Det bedste er når jeg går i klub og er sammen med mine venner 
Det bedste er når man får et kram af ens veninde 

•

Det værste er når bror er hjemme
Det værste er at Helle Fs mand har fået corona og jeg ved ik hvornår jeg kan se hende igen 
Det værste er når det regner og jeg kan ikke komme hjem fra klub
Det værste er at vi ikke skal have vores søde lærer i 6. klasse 
Det værste er når man bliver uvenner med nogen 

N A S R A
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Hvorfor skal børn i skole?
Hvorfor har børn idræt i skolen?
Hvorfor findes der computere, vi har jo papir? 
Hvorfor blev papir lavet af træer?
Hvorfor må muslimer ikke spise gris?
Hvorfor får piger hår på deres ben? 
Hvorfor har mænd skæg?
Hvorfor dør mennesker?
Hvorfor har piger så langt hår?
Hvorfor har man ondt i maven?
Hvorfor er himlen blå og ik en anden farve?
Hvorfor er græsset grønt og ik rødt?

N A S R A
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kan man købe en Lamborghini for fem kroner?
kan man køre fra Aarhus til Gran Canaria? 
kan man se luften?
kan man få ting til at svæve med tankens kraft?
ville du dræbe for penge?
har du set Madagascar?
skal vi snart afsted?
er du snart færdig?
kan man gå gennem Kattegat?
kan man holde på en hemmelighed?
hvornår har vi pause?
er der liv efter døden?
er træer levende?
hvad er din yndlingsfarve?
lugter sprit?
må jeg låne din jakke?
kan du klokken?
kan man se livet når man er blind?
må jeg få den?
kan du lide vandmelon?
kan man løbe fra politiet?
kan du lide katte?
kan du lide rød sodavand?
eller er du mest til den grønne?
hvad er din favorit mad?
stjæler han dit løbehjul?
fryser du i dag?

E L L A
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Det bedste er når regnen risler ned ad ruden og danner et mønster som rødderne på et egetræ
Det værste er når jeg ser et dyr i vejkanten og ligger stille som en gammel mursten i et gammelt hus   
Det bedste er når jeg kommer hjem fra skole og ser mine katte pibe for at komme udenfor 
Det værste er når jeg kan høre nogen råbe udenfor om natten som ravne der skriger i mørket
Det bedste er når jeg har fri og kan gå i klub og spille spil 
Det værste er når jeg har ondt i mine tænder på grund af bøjlen der presser mine tænder sammen 
som to kampesten mod en coladåse 
Det bedste er når jeg har tegnet en tegning og skal farve den 
Det værste er når jeg går ud ad døren derhjemme og der falder en regndråbe ned i nakken, så det 
løber koldt ned ad ryggen, som at være ved at skære et æble og være lige ved at skære sig 
Det bedste er når jeg har veninder på besøg og man må bage noget.

•

jeg kan huske da jeg tog i skole i morges 
jeg kan huske da jeg var i City Vest i går 
og en dame skældte ud på personalet fordi der ikke var kasser nok 
jeg kan huske da jeg var hjemme hos Anna i går og vi legede vandkamp 
jeg kan huske lugten af ny bil
jeg kan huske da vi legede dåse udenfor
jeg kan huske smagen af min yndlingssodavand
jeg kan huske da der ikke var nogen blade på træerne
jeg kan huske juleaften og jeg pakkede et kort op hvorpå der stod at jeg måtte få huller i ørerne
jeg kan huske da vi havde svømning og at bussen ikke kom så vi måtte gå hjem
jeg kan huske da vi skulle hjem fra mindeparken og vi alle løb 
fordi vi troede vi ik kunne nå bussen 
men da vi kom derhen holdt buschaufføren pause
jeg kan huske da jeg var ved at blive kørt ned af el-løbehjul på Brabrandstien
jeg kan huske da vi skulle male på mit værelse 
jeg kan huske da jeg fik min bøjle på
jeg kan huske da jeg blev stukket af en bi under foden
jeg kan huske da jeg var på ferie og der kom en kæmpe bølge over min far og mig 
og at min far mistede sine solbriller.

E L L A
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Spørgsmål:

Hvorfor lever man?

hvorfor er hunden menneskets bedste ven?

hvorfor er himlen blå og ik grøn?

hvorfor er månen grå og ik sort?

hvad er det bedste ved at leve?

hvorfor laver man om på sig selv når man ik har brug for det?

hvorfor farver man sit hår når det allerede har en farve?

S H A I M A

hvorfor hedder det en boksering 
når den er firkantet 
hvorfor siger nogen at 
jorden er flad 
hvorfor siger amerikanerne at 
fodbold det er en sport 
hvor man løber med bolden i hånden 
og vælter hinanden.

M A L I C K
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Det bedste:

vi snart skal til Skagen

vi snart skal gå i 6. klasse

når det skinner udenfor/når solen kommer frem

når vi hygger i klassen

at det snart er Eid 

at det bliver sommer og vi kan komme på stranden igen

når corona er ovre

madkundskab

vores lærer Lone.

•

Det værste: 

at vi ikke skal have Lone mere i 6. klasse

at corona stadig findes.

•

Jeg kan huske den dag vi tog et billede af en smuk gul mælkebøtte 

jeg kan huske den dag vi tog fine billeder af nogle forskellige blomster og en udsigt

jeg kan huske den dag vi alle stod og tog billeder af en sø med ænder 

jeg kan huske den dag vi skulle male nogle fliser 

jeg kan huske den dag vi slappede af på nogle tæpper og skulle skrive hvad vi bedst kunne 
lide af det vi lavede 

jeg kan huske den dag vi stod på en bakke og skulle tage nogle billeder

S H A I M A
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Jeg kan huske:

Jeg kan huske der var regnvejr og grå himmel 
men pludselig skød solen frem og der blev dejligt varmt.
Jeg kan huske den lækre smag af tropisk juice fra den lille butik på hjørnet.
Jeg kan huske bakken bag ved den lille butik på hjørnet 
fyldt med skrald våd jord og en lille smule græs.
Jeg kan huske det store fodgængerfelt hvor der var en Tesla der var ved at køre mig ned.
Jeg kan huske legepladsen som vrimlede med små børn i flyverdragt og snotnæse.
Jeg kan huske det høje græs ude i pausen som kildede på benene.
Jeg kan huske den store fælles køkkenhave med forskellige blomster.
Jeg kan huske gangene mellem blokkene som altid lå i skygge.
Jeg kan huske den lille dreng i bussen som prøvede at tælle til 80.
Jeg kan huske den varme stikkende smag af myntete fra de fine glas.
Jeg kan huske ænderne i søen.
Jeg kan huske den store bakke. 
Jeg kan huske følelsen af at ligge på det varme tæppe.
Jeg kan huske fuglene der sang som et helt symfoniorkester.

A N N A

1.jeg kan huske at vi var oppe i Younis minimark
2.jeg kan huske at vi tog mange billeder 
3.jeg kan huske da vi var i Younis, så fik vi juice
4.jeg kan huske da vi stod ved min blok
5.jeg kan huske at vi havde det sjovt
6.jeg kan huske at det er den sidste gang vi skal i E og P huset
7.jeg kan huske at jeg fik 99999 af min far

A H M A D
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kan man spise en sko?
kan man læse med lukkede øjne?
kan man danse mens man sover? 
kan man se når man er blind?
kan man høre når man er døv?
kan man råbe når man har mistet stemmen?

•

jeg kan huske at vi skulle stoppe og tage tre billeder 
jeg kan huske at vi fik te
jeg kan huske at vi gik meget
jeg kan huske at min sko hang fast
jeg kan huske at Shaima faldt på et tidspunkt
jeg kan huske at vi fik juice.

M A R I A M

En kold mørk vinter 
Jeg kører en bus 
Der er meget koldt i bussen 
Jeg kommer forbi City Vest 
Så kører jeg videre forbi Bazar Vest 
Jeg stikker ud af bussen 
Der er rigtig koldt udenfor 
Jeg glæder mig til i morgen hvor vi skal i skole 
Vi skal lave nogle betonskulpturer 
Og nogle bøger 
Som vi skal tegne i 
Så skal vi male nogle billeder 
Efter skole skal jeg i klub 
Jeg glæder mig meget 
Jeg tror det bliver en god dag i morgen 
Det bliver meget koldt i morgen 
Det kommer til at regne.

N I E L S



39



40 



41



42 



43

Spørgsmål:

Kan man gå fra Århus til Odense?
Hvor længe kan man sidde i sofaen med sit kæledyr på skødet uden at forstyrres?
Hvor langt kan solens stråler nå?
Kan træets mønstre i loftet ændre sig med tiden?
Allerede?
Stopper tiden aldrig?
Kan du tage bussen selv? 
Hvad kom først hønen eller ægget? 
Hvorfor larmer biler?
Kan man spise en banan på under et minut?
Kan tiden gå langsommere end den gør nu?
Hvorfor spiser man ikke om natten? 
Hvornår?
Kan man spise et træ på et år?
Bliver smagen af maden i munden for altid?
Bliver bruseren varm eller vænner kroppen sig til kulden?
Kan en flue flyve længere end en bi?
Må jeg få den?
Kan man gå mens man synger og kigger?
Er ens forældre de bedste eller de værste?
Er det altid mørkt hvis man er blind?
Med eller uden?
Arbejder lygtepæle på fuld tid om vinteren?
Grøn eller gul? 
Kan man køre med den samme bus fra Randers til København?

•

Har du nogensinde set en banan 
Har du nogensinde set en mand 
Har du nogensinde set en computer 
Har du nogensinde set en bil 
Har du nogensinde slået på en trappe
Hvad er penge 
Hvor gammel er jorden 
Hvad er den nærmeste ting du kan se 
Er penge metal 
Er der vand i pengesedler 

A N N A
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Det værste og det bedste

Det bedste er når klokken ringer jeg tager mine ting og går ned i klub.
Det værste er når håndværkerne i haven spiller høj musik og synger med som to teenage-
piger med skingre stemmer.
Det bedste er duften af regn på varm asfalt om sommeren.
Det værste er når bussen er forsinket og jeg tror jeg kommer for sent.
Det bedste er at hoppe fra en sten ud i det kølige vand i en ren sø med blankt, klart vand 
og sandbund mellem tæerne.
Det værste er synet af vejskilte der rager op over den asfalterede jord som kæmper der 
ønsker at smadre det landskab der var engang. 
Det bedste er følelsen af hårdt, koldt metal under de bare fødder.
Det værste er CORONA.
Det bedste er at kigge på de aldrig ens mønstre på træet i loftet.
Det værste er synet af byggepladser med gule bomme og rødt- og hvidtstribet afmærk-
ningspapir.
Det bedste er lyden af torden der runger over den oprørte himmel.
Det værste er når bruseren er kold.
Det bedste er lyden af knitrende blade under skosålerne i det tidlige efterår.
Det bedste er når værelset skal indrettes.
Det værste er lyset på badeværelset man står og hopper uden for døren af tissetrang og 
så tænder lyset endelig efter et halvt minuts ventetid. 
Det bedste er når lillebror ikke er hjemme og man har trampolinen for sig selv.
Det værste er når lillebror ikke er hjemme og man keder sig ihjel fordi man skal høre på de 
voksnes snak om genvex og nyt badeværelse.
Det bedste er Lone som har hjulpet klassen med sin lune hånd, hun er altid glad og griner.
Jeg kommer til at savne hende.

A N N A
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bedste:
astronomi 
videnskab 
matematik 
mor 
nintendo
mig
venner
min fars side af familien
nørd

værste:
mig 
dansk 
idræt
billedkunst
“frihed”
helhedsplanen
nu 
digte
litteratur
min hjerne 
ensomhed 
død 
mord
tanker 
kaos
storm 
fattigdom
varme
lys
bier
hvepse
slanger
svampe
morfar og hans kæreste
universet
sommer

M A G N U S  S
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Det bedste er når man vågner sent op og fuglene kvidrer på en dejlig sommerdag. Det 
bedste er når man får at vide at der er pizza til aftensmad. Det bedste er alene hjemme i få 
timer. Det værste er følelsen efter at være blevet klippet. Det bedste er når det er iskoldt 
og man tager et varmt bad. Det bedste er havet der skinner som om der var en skat 
dernede. Det bedste er når man går ud i det fri, hvor det kribler og det kravler. Det bedste 
er når man får hvad man ønsker sig. Det værste er at corona har ødelagt det hele. Det 
værste er den nye ide om der kun skal være indskoling og udskoling. Det bedste er når jeg 
har scoret til 2-0 og vi vinder. Det værste er når Liverpool taber og United vinder 3-1. Det 
bedste er når man skal til fodbold og solen skinner. Det bedste er når jeg er på Moesgård 
og nyder den lyse natur og den dejlige kolde is. Det værste er det grimme danske vand, der 
er så grønt som det danske landskab. Det bedste er sød duft fra de fineste blomster, der 
dufter af frihed. Det bedste er når min onkel kommer. Det bedste er aircondition i de 
varme lande. Det værste er nyheder om hungersnød. Det bedste er når min lillesøster er 
stille. Det bedste er når jeg slår Elias i Ludo. Jeg glæder mig til den store fest Eid.

A M I N
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Det bedste er mine katte
Det bedste er Klubben på skolen
Det bedste er Skagen
Det bedste er når jeg holder ferie med familien
Det bedste er at der er kommet ny stor spa i sommerhuset
Det bedste er at spille Partners med min familie

Det værste er at blive klippet 
og min lillebror
som nogle gange er irriterende.
Det værste er skole

M A G N U S  H
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Pernille og klassen går en tur imens de kigger på den smukke natur
jeg Filuka fra 5.a sidder og tegner et meget smukt træ
vi kigger og går op ad bakker imens ser vi nogle meget flotte marker
mig og mine allerbedste venner sidder og griner af nogle meget sjove ænder 
klassen og jeg vi sidder og spiser, imens ligger vores ben og hviler
imens vi er ude i den frie natur går vi og kigger på den flotte struktur 
på denne oplevelse hygger vi og snakker, imens dufter der af barken og tanker 
der er flotte høje og brede træer men også vinden på vores iskolde tæer
når vi er hjemme fra tur sidder vi og kigger på mange slags ure 
lige så snart klokken er 13 råber vi og siger juhu vi har fri 
vi løber direkte ned til klubben og vi kigger på skiltet, der står klub

F I L U K A
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Det bedste er når jeg sidder og kigger ud ad vinduet mine øjne følger en regndråbe der 
glider ned langs ruden, der er helt stille den eneste lyd er lyden fra en blid stemme der 
læser op fra Harry Potter, nogle gange forestiller jeg mig at jeg er inde i bogen men 
stilheden bliver afbrudt det er mor der kalder, vi skal have lasagne, det dufter godt i hele 
huset jeg pauser min lydbog og løber ned på vejen, ned af trapperne, jeg kan høre mine 
brødres døre åbne. Mor sidder allerede ved bordet og er i gang med at øse op, min hund 
kommer glad hen med sit legetøj. Det er bare en helt normal dag, men i morgen skal jeg i 
skole, det bliver rart at komme tilbage og se alle mine venner, næste dag vækker mor mig, 
hendes blide stemme og den gode duft af parfume fyldes i rummet, hun løfter Smilla op i 
sengen og hun begynder at slikke mig i hovedet. Skoledagen går hurtigt og jeg skal i klub, 
vi har lige spillet høvdingebold, mine kinder brænder og er helt røde, vi henter vores 
tasker og jakker og går ned i klubben, da vi går udenfor rammer en varm brise os, tiden 
går, men så får vi at vide at der er kommet svar om AHL, vi leder efter nogen der kan 
hjælpe os med at få svar. Filuka ser noget papir med overskriften AHL, hun spørger om vi 
må kigge i det, da jeg ser mit navn bliver jeg så glad, men det er hold 2, som ligger lige 
oven i Skagen, vi regner ud at vi kan være med i 8 dage og så skal vi hjem og pakke til 
Skagen. Det er stadig ikke gået op for mig at jeg er kommet med………

det dårlige er når bilerne dytter, og børn der skriger, lugten af en der ryger, hehe boi 

S A R A H
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5.B
SØDALSKOLEN
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1. kan du bedre lide at være kold eller varm?  
2. kommer det til at være dejligt at flytte til København? 
3. hvis et bord falder falder stolen også?
4. hvordan var det at være død i himlen men levende på jorden? 
5. hvad er bedst æble eller rød? 
6. hvordan er det at have en computer som tøj?
7. hvorfor har du 5 playstation 6 men du kan ikke bruge dem?
8. ville du dø for at 15 katte kunne komme op i himlen?
9. hvis en gris kom flyvende ville du så flyve med?
10. hvis du skulle være sammen med dine venner ville du så gå?
11. hvis du kunne flyve ville du så flyve ud i rummet og ned i en bygning?
12. hvis du så en løve ville du så løbe mod den og æde den?
13. kan man lave en kødæder ved at lave den ud af kød?
14. hvis der var en trampolin for 500 ville du så købe den dyreste?
15. hvis du så et band ville du så slå sangerne?
16. hvis du ringede til nogen ville du så råbe til dem?
17. er 22 grader lige så meget som -22 grader?
18. hvis der var en mand der løb væk ville du også løbe væk?
19. hvis du så en bamse ville du så putte den?
20. hvis du er programmør ville du så lave en computer der kan danse?
21. hvis du falder, ville det gøre ondt?
22. hvis der ikke var noget lys, ville du være glad eller bange?
23. hvis man dør er man så stadig i live i en anden verden?
24. hvis du er i live men man ikke kan se dig?
25. hvis du falder fra en stol men du falder for evigt hvad sker der så?

S E B A S T I A N
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jeg kan huske        at Amir slog mig :(

jeg kan huske        at jeg driftede på min cykel

jeg kan huske        at jeg var i The Netherlands

jeg kan huske        da jeg var i Spanien

jeg kan huske        at jeg hoppede fra fem-metervippen i svømmehallen

jeg kan huske        da jeg fik hul i hovedet

jeg kan huske        da jeg så Youtube 13 timer på en dag

D A V I D

Jeg kan huske da jeg forstuvede min ankel
jeg kan huske da min far døde 
jeg kan huske min oldemor døde 
men det er alt sammen fortid. 
I dag er jeg i E&P huset 
hvor jeg bliver tvunget til at skrive det her! 
Jeg vil bare gerne have noget mad 
jeg gider ikke skrive det her BRAS 
jeg glæder mig bare til i morgen 
hvor jeg har en legeaftale med Lucas. 

•

Det bedste er at jeg er flyttet til Gellerup men det værste er at der er kriminalitet i 
området, det værste er også at jeg ikke ved så meget endnu men jeg håber at det bliver 
godt. Det værste er at folk kører AAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLL TTTTTTTTTT for hurtigt, 
det er rart at vi har mere plads men det er træls at jeg skal tidligt op.

N I K O L A I
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Er tomater egentlig frugt?

Hvad vil du helst sige som dit sidste ord?

Er cirkler egentlig runde?

Hvad ville du gøre hvis du havde en time til at bruge en million kroner?

Er man egentlig død når man sover?

Hvad sker der når Thomas ikke får sin morgenkaffe?

Er der egentlig nogen dage hvor min bedstemor ikke får te?

Hvad vil du helst dø af: En løve eller faile et parkourhop?

Er lakrids egentlig bedre end bolcher? 

Hvad er atomer egentlig lavet af?

Er en gaming-pc bedre end en ps4

Hvad er en gaming-pc lavet af?

Skal din mor eller din far dø?

Er cirkler egentlig runde?

Vil du til festival eller få besvaret alle dine spørgsmål om livet?

Er Thomas sur eller gnaven?

Hvad er sødest: en kattekilling eller en hundehvalp?

Er din mor dum eller klog?

Er din far dum eller klog?

Har du læst alle spørgsmålene?   

N I K O L A I
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Hvorfor kommer der tårer når man græder?

Hvad kom først - frugten appelsin eller farven orange?

Hvis man sprøjter fedtfjerner på kød vil alt fedtet så forsvinde?

Hvis der er stormvejr vil det så være lettere at brainstorme?

Hvis to mænd laver high five hvem rører så den anden først?

•

Jeg kan huske        at jeg slog David

Jeg kan huske        at Mads drak vand

Jeg kan huske        at David slog mig  

Jeg kan huske        at jeg altid smed ting på altanen

Jeg kan huske        at mig og David var venner i børnehaven

Jeg kan huske        da mig og min lillebror spillede tennis

Jeg kan huske        da jeg fik hul i albuen men det gjorde ikke ondt

Jeg kan huske        at mig og mine venner i børnehaven fandt en død fugl

A M I R
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jeg kan huske da jeg var lille                                                      

jeg kan huske da jeg børstede tænder

jeg kan huske da jeg spiste sushi

jeg kan huske da jeg tog billeder af en and

jeg kan huske da jeg brækkede mit ben

jeg kan huske da jeg brækkede min finger

jeg kan huske da jeg fik en playstation

jeg kan huske da jeg fik en cykel

jeg kan huske da jeg fik en trampolin 

jeg kan huske da jeg fik en hund

jeg kan huske da jeg fik at vide at jeg skulle opereres

jeg kan huske da jeg tog til biografen

jeg kan huske da jeg skulle handle ind til min mor

jeg kan huske da jeg fik fisk

N I Z A R
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1) er piger altid smukke

2) er min mor egentlig tyk eller er det bare strækmærker?

3) er min lærer en heks?

4) kan du spise blyanter?

5) er David en hacker?

6) hvad sker der når jeg dør?

7) hvorfor er der så mange hvide biler i Danmark?

8) har du nogensinde set en mand der kører i bil mens han kører på cykel?

9) hvem skal være vores næste statsminister?

10) hvad har fire ben?

11) hvem har en million kr?

12) hvorfor er børnehavebørn ikke i en have i stedet for et hus?

13) hvem valgte egentlig ordet ord

14) hvis jeg ved at jeg ved det og jeg så glemmer det men husker det igen og ved ikke hvad 
jeg taler om ved jeg det så

15) når du er syg er du så virkelig syg

N I Z A R
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1 Vil du dø eller leve?______________

2 Vil du gå en tur eller køre en tur?_____________

3 Vil du spille eller lege?______________

4 Vil du spise pizza eller burger?___________

5 Vil du have en PC eller en PlayStation?___________

6 Vil du spise gulerødder eller agurk?____________

7 Vil du have slik eller rosiner?____________

 8 Vil du løbe eller gå?____________

9 Vil du have en hund eller en kat?____________

10 Vil du have en banan eller et æble?___________ 
                       
11 Vil du være fattig eller rig?_____________

12 Vil du til fest eller lan-party?__________

13 Kan du lide din mor eller lide din far?________

14 Vil du have en slange eller vil du have en edderkop?______________

15 Vil du på museum eller vil du på cafe?_____________

L U C A S  
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jeg husker at jeg slugte to fem-kroner i Ree park.
jeg kan huske jeg er blevet bidt i pikken af en myre.
jeg kan huske at jeg tissede i bukserne.
jeg kan huske da jeg skulle på Piraten i Djurs Sommerland første gang - jeg var meget 
bange.
jeg kan huske at jeg fik min kanin der hedder Albert.
jeg kan huske hele min familie.
jeg kan huske at min mor hun tog mig altid med op i City Vestt for at handle 
jeg fik altid en kringle indenfor i Lidl.
jeg husker at min far han tog mig med ud på hans arbejde.
jeg husker at mig og min storesøster altid tog i City Vest og købte noget slik. 

L U C A S 

can I get a hojaaa = hojaaa

er Mads et menneske = ?

hvad hed du for 6 år siden = det kommer an på hvem der svarer

hvad er mennesker lavet af ?

hvorfor findes verden egentlig?

har jeg en hund = ja

•

jeg kan huske at jeg fik en pc
     
jeg kan huske jeg var ude og bade

jeg kan huske jeg har været oppe at slås

jeg kan huske jeg har givet Nizar en lussing

jeg kan huske da jeg fik en hund og katte

jeg kan huske da jeg børstede tænder 

M A R C U S
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jeg kan huske at jeg har spist slik 
jeg kan huske da jeg var på ferie 
jeg kan huske da jeg var på ferie 
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg var på ferie
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 
jeg kan huske da jeg hoppede fra 10 meter vippen 

•

Det bedste er når det er fredag og man får slik. Det værste er når det er søndag aften og 
man skal tidligt i seng og der er skole. Det bedste er når der skal bo nogen der har en hund 
under en. Det værste er når ens kanin dør. Det bedste er at svømmehallerne åbner igen. 
Det værste er at alt har været lukket i lang tid. Det bedste er når man må spille.

V I L L A D S
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hedder jeg Abu Jafar?                                             
er Astrid høj?                                                           
er Gellerup stor?                                                       
hvem er den største i min klasse?                         
bor nogen af mine venner i Gellerup?                     
er Gellerup pænere nu eller før?
er Mads 36 år?
hvor mange huse-villa-lejligheder er der i Gellerup?
hvornår kommer der en skole i Gellerup: I 2024 2023 eller 2025?
er Sødalskolen i Gellerup? 
hvor bor jeg?
kan alle i Gellerup lide at sidde på stole?  
er Thomas altid sur?
hvorfor får man mareridt?
hvorfor drømmer man?
hvorfor tror mange at de er seje? 
hvorfor klipper man hår?
hvem fandt på racisme?
hvad er forskellen mellem brune og hvide?
man går i skole men hvorfor går man i klasser?
hvorfor hedder en pizzarestaurant pizzeria når de også sælger kebab og alt muligt andet?    

•
 
jeg kan huske når jeg drømmer et mareridt for 3. gang 
jeg kan huske da jeg var lille
jeg kan huske da jeg begyndte på min skole
jeg kan huske da jeg fik min første ven 
jeg kan huske da jeg blev storebror
jeg kan huske da jeg blev storebror igen
jeg kan huske da jeg fik min 4. lærer at kende 
jeg kan huske da jeg så min matematiklærer i Lidl
jeg kan huske da jeg kom og så Mads Mygind
jeg kan huske da jeg skulle digte en bog.

M O H A M M A D
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jeg kan huske 

jeg kan huske da jeg var ved at drukne hos min mormor og morfar hvor min far hoppede i 
poolen hvor jeg selvfølgelig ikke kunne bunde.
 
jeg kan huske da min kat blev kørt ned og der var blod over det hele på vores gulv.

jeg kan huske da min far fortalte mig at han havde fået revet et øje ud til håndbold og det 
var derfor han ikke gik til det mere.

jeg kan huske at jeg brækkede mit håndled da jeg kørte på rullesko fordi der var en sten 
som sad fast i hjulet og så faldt det næsten helt ud.

jeg kan huske da min mor fortalte mig at hun faldt ned ved togskinnerne i København og 
at hun nåede at komme op derfra lige inden toget kom.

jeg kan huske da jeg var med nogen fra min klub på stranden og der var en bananbåd som 
kørte rundt ude på havet, der var jeg med ude og faldt af et par gange det var meget 
sjovt.

jeg kan huske at mig og en af mine veninder som hedder Emma var ude at gå en tur, vi 
ledte efter en legeplads og var lige ved at fare vild i skoven men som den kloge pige jeg er 
så så jeg noget af legepladsen og vi fandt den.

A S T R I D
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Jeg kan huske da jeg havde sæsonkort til tivoli og jeg havde armbånd på begge hænder 
næsten helt op til albuen. 

Jeg kan huske da jeg tog et billede af en solsikke. 

Jeg kan huske da jeg spiste en is og det føltes som om der var 30 grader udenfor. 

Jeg kan huske da jeg malede et maleri af min farmors kat der var blevet kørt ned da jeg var 5. 

Jeg kan huske da jeg tegnede på min hånd og det blev siddende i en hel uge. 

Jeg kan huske da mig og min lillesøster plukkede mælkebøtter til vores mor i børnehaven. 

Jeg kan huske da jeg fik en helt ny telefon i julegave og begyndte at græde fordi jeg troede 
at jeg ikke fik en. 

Jeg kan huske da jeg skulle til at sove og hørte i fjernsynet at jeg ikke måtte komme i skole 
på grund af corona. 

Jeg kan huske da min mor kom hjem fra at handle og havde købt masser af dåsemad og 
kageblandinger. 

Jeg kan huske da jeg skulle gå alene sammen med min søster for første gang. 

Jeg kan huske da min lillesøster var ved at besvime fordi hun ikke havde drukket nok vand 
og fordi der var næsten 30 grader varmt udenfor. 
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Jeg kan huske da der var nogen der havde fyret så meget fyrværkeri af at der var helt tåget 
udenfor og et af batterierne var gået i brand. 

Jeg kan huske da jeg troede at jeg var ved at drukne under alle badedyrene.  

Jeg kan huske da jeg ikke fik særlig lang tid til at spise henne i skolen og så fik jeg hovedpine. 

Jeg kan huske da der var pigeklub i klubben og politiet kørte forbi os og vinkede. 

Jeg kan huske da jeg var i pigeklub og vi tog alle tæpperne og puderne fra klubben ud på 
rampen og legede at det var en rutsjebane. 

Jeg kan huske da jeg faldt og fik en stor hudafskrabning foran Aqua da jeg var 5 år gammel. 

Jeg kan huske da vandet ikke virkede da min søster holdt fødselsdag for sin klasse og en  
af hendes klassekammerater faldt og slog sig. 

Jeg kan huske da det tordnede og strømmen gik så vi sad med stearinlys inde i stuen fordi 
vi ikke kunne sove. 

Jeg kan huske da jeg skrev så meget at det føltes som om min hånd var ved at falde af. 

Jeg kan huske da min hamster døde og min mor så en ulv der var samme farve som  
min hamster. 

V I C T O R I A
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spørgsmål

er det mere smertefuldt at dræbe en person med en lille kniv eller   
en stor kniv?

hvis der er et andet solsystem findes der så en anden mig?

når man dør hvad sker der så egentlig?

hvorfor er drama sjovt at se men ikke rigtig sjovt at være med i?

tager det længst tid at dræbe en person med en giftig gas eller en pistol?
                                                                                                                  
hvorfor er det pinligt at sidde i et venterum med sin mor eller far?
                                                                                                                      
hvorfor er det pinligt at gå på wc når man er på restaurant?
                                                                                                                          
hvorfor er det pinligt hvis man åbner sin computer i skolen og man har en Youtube-fane 
åben?
                                                                                                               
hvorfor er det pinligt at komme lidt for sent i skole?
                                                                                                                
hvorfor er det nogle gange pinligt at fremlægge noget for sin klasse?
                                                                                               
hvad laver man egentlig når man dør? 

er det smertefuldt at dø hvis man sover?

hvad laver man når man drømmer?

A S T R I D
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Hvorfor er det sjovt at ødelægge ting?
mellemrum 
Hvorfor er der nogen mennesker der dræber andre mennesker?
mellemrum                                                                                                                                                                  
Hvis der findes andre solsystemer ligner personerne så os mennesker?
mellemrum 
Hvorfor kan mennesker godt lide drama?
mellemrum 
Hvad sker der med en når man dør? 
mellemrum          
Lyver en clairvoyant, kan de virkelig se spøgelser? 
mellemrum                                                                                                                                                                                                                                                        
Findes spøgelser?                                                                                                                                                         
mellemrum 
Hvorfor ligger der et testcenter lige ved siden af en elevator i et kæmpe center når man skal passe på 
ikke at blive smittet?    
mellemrum 
hvem er du
Kommer vi til at bo på månen i fremtiden? 
mellemrum 
Kan man virkelig tage bevidstheden fra et menneske og putte det over i en robotkrop? 
mellemrum 
Hvorfor koster alting penge? 
mellemrum 
Hvorfor er det pinligt at gøre noget som alle kommer til at gøre? 
mellemrum 
Hvorfor er der nogen der smadrer/ødelægger toilettet på en restaurant, på skolen og i toget? 
mellemrum 
Hvorfor er der nogen der kidnapper børn? 
mellemrum 
Hvorfor er det pinligt at komme for sent i skole? 
mellemrum 
Hvorfor er det pinligt at fremlægge en opgave foran sin klasse, det er jo bare ens klasse? 
mellemrum 
Hvorfor er der nogen der dør når andre bliver født? 
mellemrum 
Hvordan kan nogen mennesker mærke at de dør selvom de ikke føler noget? 
mellemrum 
Hvad laver man egentlig når man drømmer?  
mellemrum 
Hvorfor siger mennesker at de hader drama når de godt kan lide at se det og når de selv laver drama? 
mellemrum

V I C T O R I A 
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Det værste er at se en flot orange kat blive jagtet af nogle børn. 
Det bedste er at se solsikker der blomstrer i den skyfri himmel. 

Det bedste er at se modne frugter stablet i et højt tårn. 
Det værste er at gå alene i mørket med følelsen af fodtrin bag sig. 

Det værste er at tage en bid af sin yndlingsmad og opdage at det er for gammelt. 
Det bedste er at sove i den flotte sommernat og se den flotte måne, det er det bedste for mig. 

Det værste er at købe en lækker muffin hos bageren og når du spiser den er den stenhård.
Det bedste er at se sin familie igen efter man har været væk, det er det allerbedste.  

Det værste er at vågne og opdage at man har sovet over sig. 
Det bedste er at bruge al sin tid på at være sammen med sin familie. 

Det værste er at hoste i en butik og alle kigger på dig fordi de tror at du har corona. 
Det bedste er at tage mundbindet af og føle at man endelig kan trække vejret igen. 

Det bedste er at være sammen med pigerne efter skole. 
Det værste er at føle sig udenfor i en gruppe. 

V I C T O R I A
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Varm sommerdag 

det bedste på en varm sommerdag er nok en iskold cola imens man sidder på stranden 
men sådan er det ikke lige i dag, det regner helt vildt og der er ikke nogle colaer og det er 
den dårligste dag der er skole på, det er så irriterende at gå hjem fra skole i regn. 
Jeg er lige kommet hjem helt gennemblødt og er på vej i bad, det er mega dejligt, da jeg 
kommer ud fra badet er der kommet perfekt vejr nu mangler jeg bare min cola. 
Så tager jeg 7,50 kr og går op i fakta køber en cola og drikker den. 

J U S T I N
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At se en kat blive jagtet af børn er det værste for mig.

At se en solsikke der blomstrer i en skyfri himmel.

At se modne frugter stablet op i en butik er det bedste for mig.

Det værste er at gå alene i mørket med følelsen af fodtrin bag sig.

At tage kagen ud af køleskabet og den er stenhård er det værste for mig.

At tage en nyfødt baby i hånden og hun/han begynder at græde.

Det bedste er at se min grædende veninde smile igen.

At opdage et nyt sted på dit område er det bedste for mig.

Det værste er CoRoNaViRuS.

Det bedste er at når man kommer ud af en butik og tager masken af så man kan få frisk luft.

At sove hele dagen er det bedste for mig.

At være alene er det bedste for mig.

At lave intet er det bedste for mig.

At slappe af er det bedste for mig.

At tage et varmt bad efter en kold dag er det bedste for mig.

A L YA H
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Hvorfor er det mest pinlige at have øjenkontakt med personen i bilen ved siden af?

Hvorfor smiler man når man er akavet?

Hvorfor skifter uret en time om sommeren?

Kan man smide penge ud hvis det bliver for gammelt?

Er det mere smertefuldt at dræbe en person med en lille kniv end en stor?

Hvorfor er det pinligt at se en fra klassen når man er på ferie?

Hvorfor går læreren op og hilser på dig når de ser dig i en butik?

Hjernen er aktiv i 20 sekunder efter døden. Hvad ville du tænke på?

Hvorfor er drama sjovt at se på mens man stadig ikke vil blande sig?

Hvorfor er instrumenter sjove at spille selvom man ikke kan spille det?

Hvad er meningen ved gyserfilm?

Hvad er meningen ved at drille?

Hvorfor er det pinligt for nogle folk at kramme?

Er det helt sort eller helt hvidt når man dør?

Hvem tager sig af lægen når lægen er syg?

Hvorfor er det pinligt at vise sin musiksmag når man sidder i bilen med sin mor eller far?

Hvad er den lille lomme i vores lomme for?

Hvorfor er det pinligt at gå på toilet når man er på restaurant?

Hvorfor er det pinligt at åbne sin computer på skolen hvis man har en Youtube-fane åben?

Kan man gå i 11. klasse?

Hvorfor griner man når man er flov?
Hvorfor er det pinligt at en af dine venner du ikke har snakket med i lang tid går op til dig 
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og begynder at snakke med dig?

Er det smertefuldt at dø mens man sover?

Hvorfor kan man se spøgelser på kamera men ikke med øjnene?

Hvorfor får man blå mærker når man vågner op uden at slå sig mens man sover?

Hvorfor er det pinligt hvis man tænker på et tidspunkt for 5 år siden og tænker på hvor 
overdramatisk man var? 

•
 
Jeg kan huske våde mælkebøtter på vej herhen.

Jeg kan huske Mads kaldte mig “Aliyah” 6 GANGE OG “Alja” 2 GANGE I DAG.

Jeg kan huske en ferie i Libanon hvor jeg var i en pool til piger og mig, min søster og 
veninde fra Libanon svømmede i det dybe vand og blev næsten smidt ud.

Jeg kan huske jeg ikke var ude i starten af corona. Jeg var inde i huset i 3 måneder i træk 
uden at gå udenfor på grund af min lillebror der har en sygdom.

Jeg kan huske første dag i skole efter karantæne, da græd jeg fordi jeg var bange for at 
blive smittet og smitte min syge lillebror.

A L YA H
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hvis du skulle dræbe nogle så hvem
hvorfor får man en test
skal man i 10. klasse 
når man siger der ikke er nogen der kan se hvad du har svaret er der nogle der kan se det
er der kannibaler i Danmark 
hvem i Danmark laver bedst mad
kan du lide dyr 
vil du have et dyr
har du dræbt nogen og hvis hvem og hvor
kan du lide børn
er det dit arbejde
vil du lave noget andet 
hvad skal du spise
har du set en bil 
har du en telefon
er du vegetar
driller du nogen
hvorfor er det sjovt at drille
er du gammel 
bliver du drillet og hvem driller dig 
kører du bil
bor du langt væk 
hvor bor du
hvem er den bedste klasse du har haft
hvor lang tid har du arbejdet 
hvilken sport går du til
har du kæledyr
hvilket slags kæledyr har du 
hvor mange søskende har du
har du kørekort
kan du bedst lide bus eller bil
hvad er dit drømmehus
har du et drømmekæledyr
har du en kat
hvad betyder dit navn
hvorfor hedder du det. 

A M I I R A
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Juniper og pigernes ord 
Der var engang en lille pige på 10 der hed Juniper. Junipers far var præsident og der var 
rigtig mange der kunne lide ham. Juniper elskede sin far han var den eneste hun havde. En 
dag brændte hendes skole og hun skulle desværre flytte skole. En uge senere gjorde hun 
sig klar til at tage til sin nye skole. Hendes far kunne ikke køre hende fordi han skulle noget 
vigtigt på sit arbejde. Så Juniper var nødt til at tage bussen. Juniper trådte ind i bussen og 
alle kiggede på hende. Hun hørte alle begynde at tale om hende. Juniper lukkede ørerne 
og gik forbi alle for at finde en ledig plads. Det så ikke ud til at de vidste hvem min far var 
men det var hun også glad for, hun gad ikke at blive behandlet anderledes. Bussen kørte i 
nogle minutter. Juniper hørte musik og lagde ikke mærke til at der stod en pige foran 
hende. Pigen kiggede bare på hende uden at få et ord ud af hendes mund. Juniper kiggede 
væk. Bussen stoppede og alle løb ud. 

Juniper gik ind i sit nye klasserum. Pigerne stirrede og drengene talte sammen. Junipers lærer 
pegede på hvilken plads jeg skulle sætte mig på. Jeg skulle sætte mig ved siden af en dreng 
der hed Titan. Jeg satte mig ned. Pigerne stirrede stadig. Jeg gik i panik og blev helt nervøs, 
en tåre var næsten ved at falde. Men lige pludselig sagde Titan højt til pigerne hvad var det 
de kiggede på. Pigerne vidste ikke hvad de skulle sige og kiggede hurtigt væk. Jeg ville gerne 
sige tak men så hørte jeg læreren tale. Vi skulle lave matematik men jeg havde ikke en 
matematikbog fra denne skole kun for min gamle. En af pigerne kom hen til mig, hey Juniper 
ik? Jo, sagde jeg. Hej Juniper, mit navn er Kenzie, skal vi arbejde sammen? Ja, det kan vi godt, 
sagde jeg med en musestille stemme. Hun gik op til læreren og hentede en matematikbog 
til mig, tak sagde jeg. Efter skole kom der en flok piger hen til mig, de begyndte at sige onde 
ting til mig. Jeg tog bussen hjem og begyndte næsten at græde. 

Jeg løb ud af bussen da den stoppede ved mit hus. Næste dag sad jeg i bussen og var på 
vej til skole. Jeg sad helt alene det var så pinligt og jeg var helt nervøs. Jeg gik ud af bussen, 
jeg var lige ved at gå ind ad skoledøren men så blev jeg gennemblødt. Mit hår var vådt, mit 
tøj var vådt, det var ikke regn, jeg kiggede op. På loftet kunne jeg se pigerne fra min klasse, 
jeg kunne endda høre dem grine helt deroppe fra. Jeg blev ked af det og løb ind i klassen. 
Alle kiggede på mig, det var så pinligt. Pigerne kom ind og de grinede stadig. Vi skulle spise 
men jeg havde indset at jeg havde glemt min madpakke. Det bankede på døren. Kom ind, 
sagde læreren. Der stod borgmesteren. Alle syntes at det var fedt at se ham. Så sagde 
nogle af de onde piger, hvad laver du her borgmester? Jeg skal bare lige give denne 
madpakke til min datter. Alle så overrasket ud. Far kom imod mig og lagde den på mit 
bord. Tak far, sagde jeg. Hvorfor er du blevet så våd, spurgte han. 

Alle pigerne kiggede væk man kunne se at de var frygtelig bange. En pige der hed Winnie 
havde tårer i øjnene. Men jeg sagde ikke sandheden. Jeg faldt i en vandpyt sagde jeg. Nå øv, 
er du okay? sagde far. Ja, det er jeg, sagde jeg og kiggede på pigerne. Vi havde fri og min far 
ventede i sin lange fede bil men pigerne stoppede mig. De sagde at de var kede af det. 
Det er okay, sagde jeg og gik ind i min fars bil. Kenzie løb over til bilen. Ses vi i morgen 
Juniper? Ja, helt klart sagde jeg.  

I S R A A
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hvis du skulle dræbe nogen så hvem
hvorfor får man en test
skal man i 10. klasse 
når man siger der ikke er nogen der kan se hvad du har svaret er der nogen der kan se det
er der kannibaler i Danmark 
hvem i Danmark laver bedst mad
kan du lide dyr 
vil du have et dyr
har du dræbt nogen og hvis hvem og hvor
kan du lide børn
er det dit arbejde
vil du lave noget andet 
hvad skal du spise
har du set en bil 
har du en telefon
er du vegetar
driller du nogen
hvorfor er det sjovt at drille
er du gammel 
bliver du drillet og hvem driller dig 
kører du bil
bor du langt væk 
hvor bor du
hvem er den bedste klasse du har haft
hvor lang tid har du arbejdet 
hvilken sport går du til
har du kæledyr
hvilket slags kæledyr har du 
hvor mange søskende har du
har du kørekort
kan du bedst lide bus eller bil
hvad er dit drømmehus
har du et drømmekæledyr
har du en kat
hvad betyder dit navn
hvorfor hedder du det. 

A M I I R A
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5.B
ENGDALSKOLEN
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jeg kan huske dengang hvor jeg var på fodboldskole og at det var så varmt at jeg havde is med.
jeg kan huske dengang hvor mig og Lea var i Djurs Sommerland og vi stod i kø i 45 minutter 
til en rutsjebane og da det næsten blev vores tur var den gået i stå så kunne vi ik prøve den.
jeg kan huske den dag hvor vi fik at vide at vi skulle have en hund og jeg blev så glad at jeg 
begyndte at græde af glæde for vi havde ventet i næsten 2 år.
jeg kan huske da vi var i en dyrepark og jeg ikke var så gammel så jeg kom til at give en 
hjort en hel pose med gulerødder.
jeg kan huske i weekenden, der badede vi med mine kusiner og fætre og deres hund blev 
ved med at hoppe op til os. 

•

er en slange mere farlig end en sommerfugl?
er du glad?
hvis et æble er orange kan en appelsin så være gul?
kan du være uhyggelig men også sød?
kan en ged være pæn?
kan du sige nej uden at åbne munden?
hvad hedder verdens bedste klasse?
er du sur når du er sur?
skinner solen?
dufter det godt i dag?
er du sej?
hvis jorden er hård hvad er græs så?
vejer et kilo sten mere end et kilo slik?

A N N A
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1) en af de bedste ting er hvis det er et koldt vejr og jeg kommer hjem og lægger mine 
fødder på radiatoren

2) det er mega dejligt at få en is om sommeren

3) det bedste er at være sammen med min kusine og have en soveaftale

4) det bedste er at være sammen med min familie og hygge

5) det bedste er at sidde på sin terrasse når det regner og høre dråberne der rammer taget 

6) det bedste er at gå en lille tur på en varm dag 
 
7) det bedste er at kramme sin far og mor 

8) det bedste er at være sammen med sine venner 

9) det bedste er at svømme i en varm pool

10) det bedste er at have nogle gode venner 

det værste er at blive mega meget våd

det værste er at ens bedste veninde ikke vil have en mere

det værste er at blive slået af nogen

det værste er at ens storesøster/storebror bliver sur på en 

det værste er at komme ud af et dejligt varmt bad  

det værste er at tabe i et spil 

det værste er at ikke kunne få den ting man vil have 

det værste er at komme for sent til skole/arbejde 

det værste er ikke at kunne nå at lave sine lektier

det værste er at falde ned fra et sted

D E F N E
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jeg kan huske i børnehaven spiste vi hele tiden nogle grønne ting som vi ikke måtte for 
vores pædagoger.

jeg kan huske dengang hvor mig og min søster var på Moesgaard-stranden og jeg kom til 
at kaste en sten på hendes hoved.

jeg kan huske dengang jeg flyttede til denne her klasse med 2 af mine venner fra min 
børnehave.

jeg kan huske en morgen hvor jeg skulle køre med bus til skole at jeg glemte min taske i 
bussen.

jeg kan huske at jeg blev den bedste i min koranskole til at læse koran og fik nogle gaver.

jeg kan huske at jeg var i Tyrkiet med min familie og købte en lejlighed.

jeg kan huske at jeg glemte min lillebrors yndlingslegetøj på en legeplads.

jeg kan huske da min moster kom til Danmark fra Tyrkiet.

jeg kan huske da jeg fik en telefon af min søster.

jeg kan huske da min søster og min fætter skulle til en koncert og de ikke tog mig med.

jeg kan huske at på en strand var der fyldt med nøgne mennesker.

jeg kan huske d. 15.07.2015. der var nogle onde mennesker, som gjorde at Tyrkiet kastede 
bomber på sit eget land.

jeg kan huske da jeg startede til svømning med min kusine.

jeg kan huske da jeg hoppede ned fra et højt sted og brækkede min fod.

jeg kan huske at jeg var i et stort legeland i Tyrkiet.

jeg kan huske da vi havde plukket jordbær og så kom der orme ud af dem.

jeg kan huske da mig og Kasper tog billeder af majschips.

D E F N E
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kan myrer lukke øjnene?

kan man godt tale uden en stemme?

har en and en hjerne?

kan der komme en iphone 100?

kan mennesker godt uddø?

kan man godt røre regnbuen?

kan man godt blive glad mens man er sur?

kan man godt spise knogler?

kan man godt danse mens man sover?

kan tekster godt tale sammen?

D E F N E

Det jeg bedst kan lide er, når det regner udenfor 
og jeg kan sidde i min lejlighed og kigge på den ene efter den anden 
regndråbe falde på vinduet 
og løbe ned ad vinduets revne og forsvinde. 
  

Det jeg ikke kan lide er 
stilhed
den stilhed der gør at du er så alene 
at du næsten ikke er,
at det føles som om at der vil være en,
det er underligt at tænke på hvorfor 
at jo mere alene du er 
jo mere har du en fornemmelse 
af at der er noget. 

D I C T E
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Jeg kan huske: da min kat kastede op på sig selv og at det mere var spyt end opkast og hun 
gjorde det ud over sig selv og spiste det, det gav mig kvalme.

Jeg kan huske: dengang da mig og min storesøster sad og så klip fra da vi var mindre, og 
der kom et klip hvor hun skubbede mig ned af en stol, hev hår af mig og kvalte mig med 
en sutteklud.

Jeg kan huske: da mig og Vigga vi stod og vappede til en fra 9. klasse indtil han løb efter os 
og råbte ad os.

Jeg kan huske: da jeg smadrede en dør ind i Kasper da folk kom ind i klassen efter 
sommerferien.

Jeg kan huske: da nogle af drengene sagde jeg lignede en støvalf fra en film, Horton, hvor 
der lever et støvfolk inde i en mælkebøtte.

Jeg kan huske: da Kasper gik hen til mig og kvalte mig og Victoria kom bagefter og 
smadrede mig, som alle gode venner gør.

Jeg kan huske: da mig og Vigga lavede en podcast og talte om næseaber og hullet ost.

Jeg kan huske: da jeg sendte en video hvor Therese skulle give mig 100 kr, men så sagde jeg 
at hun ikke behøvede, men så kom noget slik hehe.

Jeg kan huske: dengang hvor jeg havde så meget næseblod at, jeg begyndte at bløde ud af 
munden og så tog min søster et billede af det og nu har hun det som sin telefonbaggrund.

Jeg kan huske: da min nusse-pusse-øgle begyndte at lave en dans hvor han tager sine 
hænder op på roden og begynder at vrikke med numsen og armene og lige siden har jeg 
kaldt det for TAKKO DANSEN!!! 

Jeg kan huske: da jeg ville lave en salto på en trampolin og så smadrede jeg mit ben ind i 
mit øje.  

D I C T E
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Det bedste jeg ved,
er fredag aften når jeg spiller med gutterne
jeg spiser chips og slik.

Det værste jeg ved,
 er når jeg vågner mandag morgen,
fordi jeg ved jeg skal i skole en hel uge før vi har weekend.

Jeg kan godt lide at spille fodbold,

det bedste ved fodbold er når man scorer.

det værste er når det ringer ind igen.

•

Hvor meget hår har en tennisbold?

hvor lang tid varer en grøn tusch 

hvem er den ældste fransklærer

hvem fandt på mellerdag

hvem er den sureste person i verden

hvor meget mad kan en giraf spise før den springer i luften 

hvad ville der ske hvis alle katte døde

findes der en anden planet helt ligesom jorden med helt samme personer og bygninger 
og dyr osv.

hvordan var verden før der fandtes ure.

hvor hurtigt kan en bille løbe i fuld sprint.
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jeg kan huske den aften vi hentede min hund Pluto klokken 11 om aftenen ude hos nogen 
der ikke kunne passe ham mere. Han sad på midtersædet på et tæppe i vores bil på vej hjem.

jeg kan huske den første gang jeg skulle hen og se skolen med 2 andre børn som også 
skulle gå her.

jeg kan huske da mig og Marvin købte spillet The Forest og vi sad i en grotte og sang af 
skræk i spillet.

jeg kan huske dengang hvor mig og min familie var i en lufthavn og så havde jeg sygt 
meget tyggegummi på mine bukser.

jeg kan huske dengang jeg købte en lego monster truck i en lufthavn på vej til Japan.

jeg kan huske da jeg var til min fætters konfirmation og vi havde puttet penge i en masse 
balloner.

jeg kan huske dengang jeg fik en playstation i gave da jeg var 10 år.

jeg kan huske da mig og min far sad og spiste pizza en aften udenfor.

jeg kan huske da mig og min søster og min far var ude og fiske og overnattede i vores 
gamle Honda.

jeg kan huske da mig og Kasper og Mads skrev en bog der hed Hunden Paul.

jeg kan huske dengang Signe pressede os til at lave nytårstaler og vi skulle optage dem og 
spille dem for klassen.

jeg kan huske da vi skulle skrive vores egen Frøken Ignora-bog. min handlede om frøken 
Ignora i Hollywood.

jeg kan huske da min søster fyldte min pose halvt op til meller-dag men så kom og hældte 
masser af vand ud over mig.

jeg kan huske dengang mig og Kasper altid skrev en masse bøger.

jeg kan huske dengang mig og min ven Toma altid spillede pokemon go.

jeg kan huske da næsten hele klassen lavede en guirlande på over 100 meter til jul.

jeg kan huske da jeg sad og så fjernsyn og så døde min kælefugl.

A S G E R
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Jeg kan huske at jeg lunter op til min stue og tænder for mit tv. Men det gider ikke at tænde 
for Netflix så jeg bliver nødt til at gå nedenunder til det andet tv. Jeg går ind på Netflix og 
starter min serie. Men så ringer det på døren. Og jeg tænker at verden bare ikke ville have 
mig til at se Netflix. Det er postmanden der kom og jeg skulle skrive under på et eller andet. 
Så det gjorde jeg uden at vide om jeg skrev under på at give 10.000 kr. væk. Men jeg fik da 
pakken. Jeg starter min serie igen og nyder den indtil jeg ser at jeg skal i skole.

Jeg kan huske da jeg var lille og mig og min far skulle ind og handle. Jeg var for stor til at 
sidde der hvor det er meningen man skal sidde så jeg stiller mig på siden af vognen. Så 
stopper min far os og siger han skulle tage et eller andet. Og så står jeg jo der på siden af 
vognen. Og så falder vognen. Men heldigvis var der en mand der hjalp mig.

Jeg kan huske at jeg ikke ville have morgenmad i dag så jeg sagde at jeg ville tage morgen-
mad senere til min familie. Da hele min familie var gået var jeg alene i huset. Så jeg tog min 
skål som var sat frem til mig på bordet og skyllede den med vand som om at jeg havde 
spist morgenmad. Og så kom mit Netflixproblem.

Jeg kan huske dengang jeg var så dum at gå ind i min dør. Så fik jeg et kæmpe blåt mærke 
lige i min pande.

Jeg kan huske dengang jeg faldt ned fra armgangen i skolegården og brækkede min arm og 
Asger løb rundt i hele gården for at finde en voksen og imens han gjorde det kom der en 
masse elever og kiggede mærkeligt på mig og spurgte om jeg var ok. Jeg sagde nej. Men så 
kom min søster og tog mig op på kontoret hvor vi ringede til min mor fordi hun var læge. 
Min storebror kom også. Så kørte min mor mig ud til min far fordi hun ikke havde tid til 
mig og jeg kan ikke huske om min søster kom med. Men min far kørte mig på hospitalet 
og jeg kom hjem. 

V I C T O R I A
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Spørgsmål…

Hvis jeg vejer 99 kg og spiser 1 kg nachos er jeg så 1% nacho

Har en elefant virkelig en stor hjerne?

Hvorfor er der ikke uendelige ord?

Hvorfor får vi ikke længere frikvarter?

Hvad kom først ægget eller kyllingen?

Hvorfor siger vi at Thereses hår er rødt, men det er orange?

Hvorfor kan jeg ikke se igennem et træ?

Hvis gud er oven på skyerne, hvorfor kan man så ikke se ham når man flyver?

Hvis du måler med en meter lang lineal, måler du så stadig i cm?

Er der en hemmelig portal i min drikkedunk?

V I C T O R I A

æder edderkopper kopper?

hvad lærer vi af det her?

er grunden til at når man dør i en drøm og vågner, så er det fordi man ikke ved hvad der 
kommer efter døden?

hvorfor er en vandmand overhovedet et dyr?

hvorfor er kød, brød og grøntsager sundt men burger er ikke?

hvis man slår sig selv og derefter græder er man så stærk eller svag?

I G O R  
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Billeddigt

Det er dejligt med meget frugt.
Og det er bedst, når de er kolde.
Når man sparker til en sten. 
Gør det ondt i foden.
Og når søen er blank. 
Ser det flot ud.
Når teen er grøn.
Ser det giftigt ud.
Når anemonerne er gule. 
Ser de flotte ud.
Når der er en rød streg over køretøjet. 
Betyder det, at der ikke må være det køretøj.
Når bladet er brunt.
Betyder det, at det er visnet.
Når slikket er surt.
Smager det godt.

A U G U S T

1: gør det ondt når en lort kommer ud
2: kan en søstjerne dø
3: hvorfor er du så grim
4: hvorfor er du mærkelig 
5: hvorfor er Emil så høj 
7: kan en fisk tale

O M R A N
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Spørgsmål….

Kan man godt fortryde når man allerede har fortrudt?
Er der flere mennesker i verden end følelser?
Banker hjertet hurtigere end vi kan nå at tælle?
Køber vi flere telefoner end vi når at plante træer?
Hvis nogen er væk er de så stadigvæk en del af en?
Er det mig der er mærkelig eller er det dig?
Hvis man siger at man har fri hvad mener man så med det?
Kæmper jeg mere for tingene end du gør?
Hvad hvis jeg siger at du er dum er jeg så også dum?
Kan man drikke sprit i stedet for vand fordi det ligner jo meget hinanden?
Kan man elske hvis man ikke elsker?
Hvis man er venstrehåndet kan man så godt være højrehåndet på samme tid?
Hvis man siger hej hvordan mener man det så?
Findes der kannibaler eller er det bare os der bider os selv?
Siger man av fordi at det gør ondt eller bare fordi man altid har sagt av?
Ved man mere om verden end verdenen ved om sig selv?
Hvorfor har vandet en skygge når luft ikke har?

A S T R I D
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det bedste jeg kender 
er at sidde indenfor og lytte til regnen der hamrer mod taget 
mens brændeovnen knitrer  
eller når min mormors latter fylder rummet 
og jeg føler mig glad 
når jeg dufter min mors stærke parfume 
tænker jeg på min oldemor 
som plejer at have den på.
Jeg savner virkelig min oldemor. 
til sidst havde hun svært ved at huske mig.
Når vi allesammen sidder om et bord og snakker om vores dag og hvad vi har lavet 
selvom jeg har haft en dårlig dag bliver den alligevel lidt god. 
Når nogen siger at jeg har lavet et godt arbejde føler jeg mig positiv 
jeg får det som om at jeg kan gøre alt.

•
  
hvordan er det muligt at en ananas spiser en mens man spiser den 
giver ens kæledyr en navne 
sommerfugle kan se en mere farve som mennesker ikke kan se 
hvad er det for en farve 
fandt Napoleon bare en båd eller var der nogen der hjalp ham fra Frankrig 
hvor mange år kommer jeg til at være når jeg dør 
hvornår fortæller ens forældre en faktisk sandheden 
har jeg nogen sinde været tæt på at dø 
hvor kom det danske flag faktisk fra 
hvad for en farve var dinosaurerne faktisk  
hvad hvis bananer var i live  
forsvinder corona nogensinde  
er jeg farveblind men jeg ved det bare ikke 
er et glas halvt fyldt eller halvt tomt 

V I G G A
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Spørgsmål…………...

Er det varm, når det er koldt:

Når man er på toilet ved man så om man laver lort eller tisser:

Når man tænker på gud ved man så hvem man rigtigt så tænker på:

Hvorfor hedder du ikke den måned, du blev født i:

hvorfor klipper man i papir med en saks og ikke tegner med den:

hvorfor er bananer gule og ikke lilla:

hvorfor hedder en hestehale ikke en gorillahale:

hvorfor bløder man rødt og ikke blåt:

når man tisser i bukserne hvordan ved man så at det ikke er sved:

hvorfor sidder man ned på en rutsjebane og ikke hopper ned af den:

hvorfor findes der bogstaver når man har en mund:

hvorfor hedder det en kat når det ligner et rumvæsen:

hvad skal der til for at lave et hoved:

A U G U S T
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Det bedste er, når ugen er færdig, og man får fri,

Det bedste er, når man er på vej til lufthavnen i sin bil,

Det bedste er, når man hører lyden af kuffert. Hjul, der ruller,

Det bedste er, når man får at vide, at man skal noget sjovt,

Det bedste er, når man gør noget, som man ikke tør, og når det viser sig at være sjovt,

Det bedste er, når man får en ny ven.

Det bedste er, når man er ude at gå en tur efter et langt stykke arbejde,

Det bedste er, når noget åbner op igen efter corona, og man endelig kan komme derhen,

Det bedste er, når man må komme på fastfood-restaurant,

Det bedste er, når man får en sjov challenge med en god præmie,

Det bedste er, når man er i en slikbutik med al ens yndlingsslik og får at vide, at man må 
vælge et kilo slik til sig selv,
   
Det værste er, når man får en splint for tredje gang på en dag,

Det værste er, når man leger snekamp og får sne ned ad nakken,

Det værste er, når man brænder sin tunge på en varm kop kakao,

Det værste er, når man er gæst og dem, man er gæst hos begynder at skændes,

Det værste er, når man er i byen for at shoppe og ender med at gå hjem uden noget.

V A L T E R 
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Jeg kan huske dengang jeg brækkede armen i Djurs Sommerland fordi jeg fik et stempel og 
landede forkert.

Jeg kunne huske alle de mærkelige forskellige ting som jeg har glemt nu. 

Jeg kan huske da jeg skulle i skole for første gang i USA og slet ikke kunne forstå noget 
nogen sagde

Jeg kan huske dengang jeg var på Hawaii på ferie og så alt muligt, fra vulkaner til koralrev

Jeg kan huske da jeg var til “julefrokost” med klassen og vi lavede en 100 meter lang 
guirlande

•

Hvorfor dør planter?
Hvordan finder man navne på nye slags dyr?
Hvad kalder man et firben der har 3 ben
Var der flere levende organismer på jorden da dinosaurerne levede?
Hvorfor har et snefnug altid 6 “pigge”
Var der et større dyr end blåhvalen før i tiden
Hvem fandt på humor
Hvordan opstod penge
Hvorfor tror folk på gud
Hvordan kom der big bang
Hvorfor har jeg så dårlig humor 

E M I L



181



182 



183

Jeg kan huske…

Jeg kan huske, i morges hvor min farmor og farfar kom, fordi min mor og far ikke ville have 
at min lillebror skulle være alene hjemme.

Jeg kan huske, første, og sidste gang jeg så den lille dueunge, som vi havde ude foran en af 
vinduerne i vores klasse,

Jeg kan huske, dengang jeg var på junglevandring i Thailand.

Jeg kan huske, i går hvor vi holdt min fars fødselsdag.

Jeg kan huske, da min mor sagde, at hun skulle på restaurant med min far, så jeg skulle ud 
til min onkel, tante, fætter og kusine.

Jeg kan huske, da jeg var nede ved Brabrand-hallen for at se førsteholdet spille, og de 
vandt den sidste kamp i sæsonen stort med 5 - 0.

Jeg kan huske, dengang hvor jeg var på Bornholm og lavede et godt forsøg på at spise den 
største is de havde, med 8 kugler is, jeg tror 1 liter softice og selvfølgelig en lille softice-is 
på toppen.

Jeg kan huske, da jeg var på Island sidste sommerferie, hvor vi havde en masse sjov med at 
bade i de varme kilder, der lå højt oppe i bjergene.

Jeg kan huske, at jeg glæder mig til sommerferien hvor jeg skal en masse sjove ting, som 
fx: til Tversted, i sommerhus, måske en uge op til min mormor osv.…

Jeg kan huske, dengang hvor min lillebror var bange for en legetøjsdino, som jeg engang 
havde. Han gjorde noget irriterende, så tog jeg bare den frem, og så smuttede han igen.

V A L T E R 
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Det bedste er...
Når jeg tænder et bål med en tændstik.
Da jeg galopperede for første gang.
Når jeg finder ude af hvem morderen er i krimien.
Når jeg går 10 kilometer med min bedste ven.
Når jeg nyder naturen med min familie.
Når man får et råb til spejder.
Når jeg bare ved jeg har gjort det godt.
 
Det værste er...
Når det regner, og man ikke har en regnjakke.
Når ens lillebror forstyrrer en.
Når man skal rydde op på ens værelse.
 
•

Hvis du var mig, hvad så?
Er myg sendt ud fra en anden planet for at tage blodprøver?
Hvorfor sidder vi her?
Hvad med det du føler?
Hvis du er højere er jeg så lav?
Er fluer ikke bare kameraer fra en anden planet?
Kan man være helt ond?
Hvorfor går cowboybukser aldrig af mode?
Er vi de eneste?
Men er det så sommer?
Hvad tænker du på når jeg siger blå og grøn?
Er den fugl en hval?
Er vi et os?
Er det det?

I S A B E L L A
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det bedste i weekenden og i hverdagen er at man ser flotte blomster der skinner
skinner med en levende fantasi 
kommer hjem i varmen 
måske sveder man 
måske fryser man
det er forskelligt fra dag til dag.
man kommer hjem fra en god håndboldkamp 
scorede nogle mål, spillede godt
da man så kommer hjem 
hopper ens søde hund op og slikker mig i ansigtet og på min hånd
der ligger nogle ukendte sko 
hverken min mors eller fars eller lillebrors
men da jeg så kigger op får man da et chok 
ens familie står der, fætre, kusiner, bedsteforældre 
vi går hen på en fodboldbane og spiller kamp
det stod lige 10-10, vi spillede i lang tid 
det var ved at blive mørkt
vi gik glade tilbage og hoppede af glæde
gæsterne kørte hjem, vi spiste sushi i sofaen 
med slik og snoller og så LEGO Masters
dem vi heppede på vandt
det har været en fantastisk dag.

L E A

det bedste jeg ved er at spille 
og se youtube 
og se anime 
og pizza 
og lasagne
og magnetfiskning med min far.

Det værste jeg ved er try-hards 
og no wifi 
og haters 
og fluer i øjet
og hackere.

T O B I A S
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er min ven gak i hovedet?

danser du tango i Hawaii sammen med mange?

hvordan kan det være så dejligt at drikke vand når man har løbet og er forpustet?

ser du Klassen i klassen på DR Ultra?

kan du tale hurtigt?

er du en langsom og hurtig bavian?

ser du LEGO Masters, Den store bagedyst, Den store juniorbagedyst og X Factor eller 
kigger du på en sort skærm fra klokken 20.00 om fredagen?

kan du løbe langsomt?

hvorfor spiser du så mange sko, hver gang jeg er på besøg, hvordan kan du det?

hvordan laver du 10 Youtube-videoer hver dag?!

du behøver ikke læse men du skal læse for mig, vil du læse?

du må få 100 nye tasker hvis du køber 100 nye tasker, det er et godt tilbud vil du gerne det?

hvis du ser en stol tænker du så på en sol?

(hvorfor) er personen bag/foran mig skudt i hovedet?

hvorfor er min kasket så flot lilla og lyserød?
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når du ser mig, tænker du så ikke på en sol?

er det i dag vi er kendte?

sætter vi 5 minutter af?

er det her et ord: skrattemager

er det her så et ord: brødflov

var det lige mærkeligt?

smager det godt det du har i hånden min ven?

er jeg kendt i Århus men ikke i Herning?

bor den kendte ikke på Djursland altså hende der med lyst hår og går i 8. klasse?

er du tørstig i Harald Nyborg?

er du et spørgsmål?

skal du på toilet når du kører ind i Brabrand?

hvis du var rød er jeg så blå

hvis man ikke kunne tale kunne man så ikke tænke?

L E A
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Det bedste er når de andre (piger) siger ens tøj er mega flot og når ens hår er blevet sat godt.
Når det regner udenfor og man sidder med sin søde familie indenfor og ser en god film, spiser 
slik og hygger sig. 
Det er det bedste når jeg er til håndboldkamp, scorer og vinder!
På en varm sommerdag og man har lavet en iskaffe og spiser nogle vandmeloner: MUMS!!
Det bedste er når man er ude og shoppe med sin veninde og man kommer hjem med dejlige 
nye ting.
Jeg ELSKER når man får nye sokker, det er det bedste fordi de er bare så bløde og mega flotte.
Når man kommer hjem fra en hård skoledag og man så tager et varmt dampende bad. 

Det er det værste når man kommer hjem fra en dårlig dag og ens forældre siger at man skal 
dække bord. Når ens venner bare skal være sammen uden en og man bare ikke har det godt.
Når ens pakker kommer men man ikke kan passe det og skal sende det tilbage.
Det er til gengæld den bedste følelse når man så kan passe det tøj der er i pakken.

•

MÆRKELIGE SPØRGSMÅL: 
Hvorfor findes der blomster? 
Koster du penge? 
Hvis jeg er her hvor er du så? 
Har du toast med på madpakke?
Hvad gi’r 1368 x 3159?
Skal man være stille? 
Har du fransk?
Hvor mange gange kan man skrive før verdenen går under?
Har du taget et billede af roser?
Flyver mågerne i havet?
Kommer slik fra jordens undervandsakvarie?
Er jeg en stor fantasi?
Er jorden en metafor?
Hvorfor kan jeg ikke finde på mere?

E M M A
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Det bedste jeg ved er når min mor kommer og giver mig et kram,
når hun siger at hun elsker mig,
når hun laver min yndlingsmad.
Når jeg kan dufte min fars duft tænker jeg kun på ham.
Når jeg spiser kartoflerne vil jeg bare have mere.

Det værste er når jeg ikke kan sove om natten
når jeg spiller bold med min storebror og han tyrer bolden på mig 
når jeg skændes med min mor 
når jeg får en splint og det gør ondt 
og når jeg drukner i vandet.

•

kan man godt spise luft?

kan jeg kalde dig Minecraft men uden craft?

kan man godt få blå øjne hvis man har grønne?

hvis man spiser mange blomster kan man så godt blive en bi?

hvis du var en bil bare uden l?

hvordan kan der komme flere bananer hvis de ikke bliver født?

hvorfor børster du tænder om morgen når du alligevel spiser bagefter?

hvorfor bløder det ikke når man laver hul i ens øre?

det er kun dumme personer der siger nej – er du dum?

E S I L A
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det bedste er: når det regner og man er sammen med sin familie og hygger.
at man er sammen med sine venner og går en tur i regnen
at spille fodbold med sin lillebror når solen skinner ned på banen 
at spille håndboldkamp og vinde, det gør mig glad 
at man snart skal have en hund som er en blød lille hund 

det værste er: når det regner og man bliver våd når man går en tur 
at ens venner leger sammen uden en når man har det dårligt 
at man ikke har det godt når man kommer hjem fra skole og man skal hjælpe med at lave mad 
at man har en ven på besøg og ens lillebror vil være med

•

hvorfor kan jeg ikke finde på noget i denne her lorteopgave 

hvordan kan de andre finde på noget når jeg ikke kan

hvorfor går tiden så langsomt når man keder sig

hvorfor går tiden så hurtigt når man har det sjovt  

hvorfor er det så kedeligt 

hvordan kan man få det sjovt når man keder sig 

hvorfor er man så træt om morgenen 

hvordan kan man få tiden til at gå hurtigt

hvis jeg døde hvad ville du så sige 

hvad ville du tænke på hvis jeg siger blå og rød 

hvis Mads ikke var her hvad skulle vi så lave 

hvis du kigger på mig hvad ville du så tænke 

I D A
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det bedste er når man spiller fodbold med sine venner i frikvartererne,
man kan høre råben og folk der griner,

det værste er når klokken ringer ind.

det er sjovt at være i klub med de andre og spille stikbold, bordtennis eller andre 
aktiviteter,

det værste er når der ikke er nogen at lege med.

når jeg kommer hjem og sætter mig op på mit værelse og spiller computer med gutterne,

det værste er når jeg skal slukke.

se en film med min familie og spise popcorn,

det værste er når der er ingen der gider at se film.

det er dejligt at ligge i sin seng og slappe af når man skal til at sove,

det værste er når man ikke kan sove, så vender man sig rundt for at ligge ordentligt og får en 
træls tanke man ikke kan få ud af hovedet. og man får det enten for varmt eller for koldt.
så kan man prøve at tage et glas vand, eller lytte til en godnathistorie som lydbog.

og til sidst falder man i søvn.

I G O R
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det bedste 

er når man har haft en meget hård håndboldtræning og så når man kommer hjem og der er 
god aftensmad

det er også godt når man er på en tankstation og en mor eller far tanker benzin på bilen og 
man kan dufte duften af benzin :)

det værste er når man har lyst til en pære og man bider i den og finder ud af at den er helt blød

det er heller ikke godt når man er på vej hjem fra skole og man går og sparker til en sten men 
man misser et spark og man går videre for man ved man skal hjem 

det værste er når man er i en butik og man finder noget man gerne vil købe men ens mor og 
far siger nej

det bedste er når man kører i bil og man kører over for alle de grønne lys

det værste er når man er på et fly og der er en baby er skriger og græder hele tu-
ren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

det bedste er når man løber en kontra i håndbold og man ved man scorer

det bedste er når man dufter til en nyåbnet appelsin

det bedste er når man får tidligt fri fra skole og det er fredag



205

hvilken trøje skal jeg have på 

skal den være grøn eller lilla

må det godt være en hest eller skal det være en computer

må min hund godt slikke dig i øret 

min væg klør, skal jeg så bruge en toiletbørste eller en kost

skal jeg cykle eller gå 

har jeg en ko i baghaven eller en giraf 

hvad for nogle fødder har du

hvis min hunds passer kommer fra 2064 kan jeg så lugte to farver eller er det bare en 
pizzaenhjørning med armhulehår og nissehat

er min hund løbet væk eller mit bildæk

vil du hjælpe med at finde en Theodor Brock Christoffersen

er det år 597259 eller 427254

er du en kat eller en næseabe 

er mit tastatur blåtgrønt eller pink 

er det ikke en hund 

så er det altså en hval 

er der kun 3 hår på mit hoved

ugle eller dør

hvis min kæmpe zebra mangust spiser dig kender den så dit telefonnummer  

fylder Dictes kat hele jorden 

men er du ikke pensionist  

hej Mads hvad hedder du 

K A S P E R
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Dag 1

Det værste er, når man drikker, og man opdager, at vandet er varmt på en varm sommerdag

Det bedste er når man får et glas iskoldt solbærsaft på en varm sommerdag

Det værste er, når du har plukket en blomst til din mor, og den så knækker

Det værste er, når man finder en ting inde i en butik og finder ud af, at du ikke har råd

Det bedste er, når man får tørt tøj på efter at have været meget våd

Det bedste er, når du får at vide, at du bliver kørt i skole på en regnvejrsdag

Det bedste er, når du kommer til et lyskryds og du lige når at trykke på fodgængerknappen

Det værste er, når du kommer til en skraldespand med noget skrald, og den er propfyldt

Det bedste er at tage et straffekast i håndbold

Det værste er at ramme bolden, men den stadig går ind i målet

Det værste er at blive ramt lige i hovedet af den, der kan skyde hårdest

Det bedste er at komme hjem efter en hård dag og få god aftensmad 

Det værste er, når man flyver i flyver, og der er en baby der græder

Det bedste er at få fri fra skole om fredagen og indse, at man har weekend

M A D S
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Græs er irriterende fordi det er højt.
Min søster er irriterende fordi hun vil aldrig lave noget med mig.
Min computer er mega dårlig så jeg vil ikke have den, og det er ikke min skolecomputer.
Mine sko, fordi når det regner, så bliver mine fødder våde.
Min jakke fordi den er mega kold og mega tynd.

Mine nye sko, fordi de er pæne, og det er mit yndlingsmærke: Vans’ motto er ”Off The Wall”
Mit tv fordi det er et Smart TV og jeg har ønsket mig et i meget lang tid.
Min bamse buller bjørn fordi den beskytter mig mod det onde monster på mit værelse.
Min far, fordi han altid vil hjælpe mig.
Min mor, fordi hun trøster mig.
Min papfar, fordi han er mega sød.
Min hund Hannibal, fordi han altid vil lege og kæle.
Min nye cykelcomputer, fordi den hjælper mig med at se, hvor hurtigt jeg kan køre.
Min cykel, fordi man kan cykle hurtigt på den.
Solen, fordi den skinner.

S I M O N

kan benzin slukke en brand

hvorfor er du så stille

kan du godt lide jazz

hvorfor hedder en muffin en muffin

er en lærer sur

hvad smager vand af

er det min cookie

er en banan en forklædt fersken

er saftevand sodavand uden brus

er et ur tid eller er tid et ur

er en kat en lille tiger eller er en tiger en stor kat

M A D S
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kan en flodhest klø sig selv på måsen

er frøer altid grønne

kan en hest hoppe 4 meter 

er du lang 

kan du sige nam nam pam pam kam kam ham ham uam uam yam yam eam em tek tek gek gek dek

kan man lave penge med papir 

kan jeg kalde dig dum

er du stor

kan man læse en bog 

kan vi spise kød

er manden et træ

M A R V I N

Hvis en snegl ser dig gå, tror den så, at du går eller løber?
Hvorfor er det så svært, det her?
Hvorfor hedder Grønland Grønland, hvis det ikke er grønt?
Hvorfor skal Mette forklare i så lang tid?
Hvorfor kom Corona?
Hvorfor må jeg ikke sprøjte vand på dig?
hvorfor kan jeg ikke finde på et spørgsmål?
Hvorfor tror Signe kun der er én sol?
Hvorfor kan vi ikke vide, hvad andre tænker?
Hvorfor kan jeg ikke?
Hvorfor kigger Kasper på dig?
Hvis du hedder sheep hvad hedder jeg så?

T O B I A S
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Det bedste er, når det regner udenfor, og du er alene hjemme.
Når du går hen til dit skab og tager noget tøj på du synes er behageligt og finder et stort 
tykt tæppe.
Når du går ud og laver en kop te og sætter dig ind på dit værelse måske med en lille hund 
eller kat.
Når du åbner din computer og sætter dig og ser Friends eller How I Met Your Mother.
Når du spoler frem til det øjeblik, hvor Rachel og Ross finder sammen, eller når Lily og 
Marshall slår op. 
Når du sidder der og bliver ked af det eller glad og tænker på, at i de to scener er der også regn.

Det værste er, når du har travlt om morgenen, og når du så kommer i skole, er alle dine 
venner syge.
Og når du kommer hjem og vil slappe af, men ens forældre kommer og siger, at man skal 
tage opvasken eller rydde op på sit værelse eller måske gå en lang tur.
Eller dit værelse er rodet, og så skal du rydde op for at få plads.

Det bedste er, når du har en hyggeaften med dine tre bedste venner.
Hvor I ser film, spiser aftensmad eller spiller spil som Truth or Dare eller Never Have I Ever 
eller This or That.
Når I hygger jer sammen og snakker om problemer og spiser snacks lidt ligesom i film.

Det værste er, når du skal til bøjletandlægen og skal have bøjle på.
Når du lige har siddet hos en tandlæge i tre kvarter med åben mund og med lys i øjnene.
Når du så bagefter skal i netto, fordi I skal købe ind, men en af låsene falder af og I skal 
tilbage til tandlægen igen!

T H E R E S E
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Jeg kan huske...

Jeg kan huske, da jeg begyndte at se How I Met Your Mother for første gang, hvor jeg 
syntes, det var virkelig, virkelig kedeligt. Men efter 4. afsnit var det rigtig sjovt, og jeg 
kunne ikke stoppe med at se det.

Jeg kan huske den dag jeg blev væk i Djurs sommerland fordi jeg ville have nogen churros.

Jeg kan huske den dag hvor jeg kiggede på DBA en hel dag for at finde steder at købe en 
hamster hvor jeg så nogle steder hvor man kunne købe en for 500 kr. og en for 1 kr.

Jeg kan huske for 2 år siden da det var jul og vi lige skulle til at åbne gaver op at jeg så 
havde sagt til mig selv, at jeg ikke ville være den første til at åbne alle mine gaver, men det 
endte med at jeg havde åbnet alle mine og min familie kun havde åbnet 4 i alt.

Jeg kan huske en dag hvor vi var til et projekt som hed Mødesteder hvor jeg efter det tog 
2 af mine bedste venner med og skulle bage cookies hvor vi/Dicte! puttede mælk og 
hvor vi/Vigga! puttede alt for meget bagepulver i og vanilje.

T H E R E S E

Jeg kan huske den opgave.

Jeg kan huske dengang jeg sad fast i en rød legetøjsovn.

Jeg kan huske, da jeg sad fast i en mega lille papkasse.

Jeg kan huske, da jeg gik en tur med min hund.

Jeg kan huske, da Mads han fortalte om den her opgave.

Jeg kan huske, da jeg så Infinity Wars, da jeg stod op.

Jeg kan huske, da Mads sagde, at vi skulle have fokus igen.

Jeg kan huske, da jeg kastede mit tv ud fra min altan.

Jeg kan huske, da Mads sagde, at der var 5 min tilbage.

Jeg kan huske, da Mads sagde, der var et minut tilbage.

S I M O N
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Udgangspunktet for denne bog er omtrent 400 fotografier fra Gellerup taget af børn. 
Billederne blev til på vandringer i Gellerup i forbindelse med kunstprojektet Mødesteder II  
i efteråret 2020. Vandringerne blev afholdt af byvandrer Pernille Helberg Stentoft og 
kunstner Didde Rose Thomsen. Udover vandringerne deltog børnene i forskellige 
kunstworkshops, bl.a. en workshop med aftryk fra området med kunstner David Ramirez 
Gomez. Aftrykkene udgør nu et blivende kunstværk, som hænger på en mur ved 
nedgangen til tunnellen under Gudrunsvej. 

Bogens digte er skrevet under skriveworkshops i Gellerup med forfatter Mads Mygind. 
Børnene arbejdede sammen med Mads to formiddage i Information Vest i sommeren 
2021. Han præsenterede dem for skriveøvelser, for forskellige forfattere og forskellige 
slags poesi. Med afsæt heri og med afsæt i børnenes fotografier og i deres eget liv blev 
bogens fine sjove forskelligartede tekster til.

Dette er børnenes bog. En stor del af børnene bor i Gellerupparken eller Toveshøj, mens 
andre bor lige i nærheden. Det er børnene, der har skrevet forordene. Det er børnene, der 
har fotograferet og digtet. Det er Amin fra 5.a på Sødalskolen, som fandt på, at der skulle 
digte med i bogen. Det er Astrid fra 5.b på Sødalskolen, der har fundet på bogens titel  
– titlen er en linie, der er hentet i et af hendes digte. Det er børnenes ideer, der ligger til 
grund for det hele – vi spurgte dem til råds og forfulgte så vidt muligt deres ønsker. Vores 
ønske var, at værket blev til med så lidt voksenindblanding som overhovedet muligt og så 
rent et udtryk fra børnenes side som muligt.

TAK for fotografier, digte, forord, titel og ideer til 
5.a og 5.b på Sødalskolen og 5.b på Engdalskolen i Brabrand.

Tak for støtte til bogen til Gellerup Kulturmidler og Aarhus Kommune.
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