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Milo har fått en hel del 

uppmärksamhet utifrån 

den här terminen. Ro-

senbad, skolministern 

och Bromma Tidning 

har alla uppmärksam-

mat våra tidigare 

granskningar och sökt 

upp oss på olika sätt.  

 

Dessa granskningarna forts-

ätter vi förstås med och för 

att bara ta ett exempel så 

har lärare än en gång fång-

ats med ”fingrarna i kak-

burken” 

   Ingen trodde väl att nå-

gon lärare skulle vara SÅ 

dum att hen snattade igen 

efter att Milo tagit flera på 

bar gärning i förra numret? 

Trots det blev Sabine i ett 

oövervakat ögonblick ändå 

av med kakor till sin klass i 

lärarrummet. Milo testade 

därför den gamla godisfäl-

lan igen...  

   Hur det gick? Ja, man tror 

knappt det är sant. Resulta-

tet hittar du på sidan 5. 

   Vi har också två längre 

intervjuer med personal 

från skolan. Den ena är vad 

man väl nästan får kalla en 

legend i sammanhanaget—

Frau Julia Koltay som berät-

tar om sin långa, drama-

tiska väg till Sverige och oss 

i Äppelviken.  

   Den andra vi intervjuat är 

Yousif, städare på skolan 

som liksom Julia flytt från 

krig och förtryck i ett annat 

land. När han var i vår ål-

der var det inte moppar, 

skolans bal och funderingar 

kring gymnasiet som 

gällde. Han tvingades istäl-

let dra på sig soldatunifor-

men och bege sig ut som 

soldat i ett av Mellanösterns 

blodigaste krig under 1900-

talet. Det mellan Iran och 

Irak. 
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Efter förra upplagan av 

Milo upprördes många 

sexor av den så kallade 

”Seksornas glada 

hörna”. Flera kände sig 

kränkta, tog saken i 

egna händer och gick 

till ansvarige utgivare 

och klagade. 

 

Samma dag som förra 

numret av Milo kom ut 

blev ansvarig lärare Jesper 

förvånad när en lavin av 

sexor ramlar in på hans 

arbetsrum utan förvar-

ning. Anledningen var 

allvarligt formulerade 

klagomål som formligen 

forsade ut ur deras mun-

nar.  

   Kritiken som senare 

också togs upp i elevrådet 

gick huvudsakligen ut på 

att sexorna kränktes ge-

nom att förminskas inför 

resten av skolan genom en 

barnslig pysselsida.  

”Spindlar inte insekter” 

Sexorna var konkreta och 

pekade framförallt ut tre 

större felaktigheter i tid-

ningen. 

   Deras första klagomål 

handlade om när man 

skulle para ihop ord med 

varandra. Ett par var 

”spindel” och ”insekt”. 

   - Spindlar är leddjur och 

inte insekter, korrigerade 

en sexa kaxigt.  

   Milo och Jesper var 

tvungen att fråga olika 

NO-lärare om detta stäm-

de, vilket det visade sig 

göra och vi tvingas därför 

be om ursäkt för det.  

 
Seksor stavas med X! 

Det andra felet som sex-

orna påpekade var att vi 

hade stavat fel på ordet 

”sexorna”.  

   Här använde vi oss av 

något som kallas ironi. 

Ironi är ett ord man lär sig  

innebörden av när man 

blir lite äldre. Vi hade 

alltså skrivit seksorna istäl-

let för sexorna, eftersom vi 

ville skämta lite med de 

små.  

   Förlåt. 

   I det tredje klagomålet, 

menade sexorna att ”Kom 

an, kom an pirater” fak-

tiskt är bättre än ”Sean 

den första banan”.  

   - Det vet ju alla! 

    
Utmaningen 

Det sista de hade på hjär-

tat var en utmaning. Sex-

orna vill alltså utmana alla 

andra klasser i smarthet så 

att de kunde bevisa att de 

inte på något sätt är os-

martare än vi andra på 

skolan.  

   Milo ska grunna på hur 

den utmaningen kan gå 

till och ber så länge alla 

sexksor och övriga som 

känt sig förolämpade av 

detta om ursäkt.  

   Vi har också beslutat oss 

för att ställa in Seksornas 

glada hörna i detta num-

mer och ersätta den med 

Niornas tuffa hörna. 

 
Clara Sundqvist 

Ebba Deuschl  

Oscar Fors 

Sexor kränkta  

av glad hörna 

  Här är några av de sexorna som blev upprörda av förra milonumrets ”Sexornas glada hörna”  

Förra numrets pysselsida 

väckte ilska hos sexorna 
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”Det enda dem gör är 

att stjäla och stöka 

runt”. Så lät det när vi 

pratade om Äppelvi-

kens elever med en av 

de anställda på Ica 

Smelivs. Är vi verkligen 

så hemska som dem 

säger?   

 

Ica Smelivs har alltid varit 

det absolut populäraste 

alternativet bland Äppel-

vikens elever när skolma-

ten inte håller måttet. Och 

att personalen på Smelivs 

inte gillar Äppelvikens 

elever, det är nog ingen 

nyhet för de flesta.  

   Under ett unikt besök i 

vår närbutik under våren 

började personalen för 

första gången säga vad de 

verkligen tycker om oss 

som går på skolan.  

   Flera anställda menade 

att vi skrämmer bort deras 

kunder. De verkar inte se 

att vi är kunderna.  

    
Mycket snatteri 

Många ”vet” att snatteri 

ofta förekommer under 

lunchrasterna på Smelivs. 

Enligt de anställda vi har 

pratat med sker snatteri 

regelbundet. Alla vi har 

pratat med säger att det 

nästan bara är killar som 

snattar. En av dem sa i och 

för sig i ett annat samman-

hang att de populäraste 

varorna bland elever var 

pastasallad och grillad 

kyckling, så man kanske 

inte ska lita på allt de sä-

ger. Enligt Smelivs har 

snatteriet minskat på se-

nare år. Vi fick olika upp-

gifter om hur många som 

åkt dit och hur Smelivs 

sätter fast snattarna.  

 
Miljonbusiness 

En anställd sa att flera 

lärare har fått komma ner 

och peka ut elever som 

tagits på bar gärning på 

övervakningskamerorna. 

De flesta lärarna och Arne 

har däremot aldrig hört 

talas om det när vi frågar 

dem.   

  Alla anställda som vi har 

pratat med målar upp 

Äppelvikens elever som 

snattande snorungar och 

de tycker vi är allt annat 

än kunder.  

   En undersökning som 

Milo har gjort visar däre-

mot att den genomsnitt-

liga sjuan lägger nästan 50 

kronor i veckan på 

Smelivs. Detta betyder att 

bara sjuorna står för 300 

000 kr per skolår i intäk-

ter. Lägg sedan till resten 

av skolan och ni förstår 

vilken miljonbusiness vi 

är. Vi drar därför slutsat-

sen att Smelivs av sniken-

het biter ihop och låter oss 

hållas. 
 

Hannes Järnblad 

Svante Uggla 

Jesper Hansen 

Elias Stove 

Felix Ekholm 

>>Hata är ett väldigt starkt ord men 

jag skulle säga att vi  verkligen ogil-

lar Äppelvikens elever << 
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På Ica Smelivs är Äppelviksskolans elever inte omtyckta, men vi handlar för så mycket att dom tvingas stå ut med oss. 

Smelivs:  De bara 

stjäl och stökar! 



7B godisstöld i lärar-

rummet blev en stor 

snackis och togs till 

och med upp av lokal-

tidningen Bromma Tid-

ning. Nu har det hänt 

igen och den här 

gången är det Sabine 

som är drabbad.  
 

Detta år var Pi–dagen  

speciell. Med USA:s sett 

att skriva datum var det 

den 31415, vilket är de 

första decimalerna i Pi.   

   För att uppmärksamma 

detta och Pi-dagen hade 

7F bakat pi-kakor som de 

ihop med sin klassföre-

ståndare, Sabine Louvet, 

skulle dela ut till alla klas-

ser i skolan.  

 
Arg på stora lärarmötet 

De som hade idrott då 7F 

gick runt och lämnade ut 

kakorna skulle få dem 

lektionen efter. Så länge 

ställde Sabine in kakorna i 

en burk på lärarrumet.  

   - Det skulle jag aldrig 

gjort, sa hon efteråt.   

   När hon kom tillbaka 60 

minuter senare var ett 

märkbart antal kakor 

borta. Sabine tog upp 

detta på det stora lärar-

möte dagen efter.  

   - Hon reagerade väldigt 

starkt, säger en lärare som 

vill vara anonym.  

   En annan lärare avslöjar 

att andra som tittat ned i 

marken under Sabines 

konfrontation senare 

skrattade bakom hennes 

rygg med kommentarer 

som:    

   ”Vad trodde hon egent-

ligen? Ha ha.”  

   ”Har hon inte läst 

Milo?” 

   ”Jag vet minst två som 

tog kakor. Dom kommer 

aldrig att erkänna”. 

   Jo, självklart hade Sa-

bine läst Milo om hur 7B 

godis stals i lärarrummet 

och hur lärare åkte dit på 

bild. Men hon kunde ald-

rig tro att det skulle hända 

igen, just på grund av 

Milos förra artikel.  
 

Ny godisfälla 

Är det inte sjukt dålig stil 

av lärarna att ta kakor 

som elever har ägnat sin 

fritid till att baka och som 

finns i exakt antal för att 

delas ut till hela skolan?   

   7F blev förstås ledsna, 

men la ingen skuld på 

Sabine i efterhand.   

  Som ett experiment ställ-

de därför Milo in en ny 

godisskål, exakt likadan 

som i förra numret och 

med samma lapp. ”Till 

7B”. Inte kunde väl NÅ-

GON lärare vara så dum 

efter förra artikeln, 

Bromma Tidnings skrive-

rier och Sabines ilska, att 

de ens skulle våga titta på 

skålen? 

   Men jo.  

   Redan efter en halv-

timme kunde man märka 

att godis hade försvunnit.     

    
Letade dolda kameror 

Men även lärare lär sig av 

sina misstag. Denna gång 

hade vi inga elever på 

bänken utanför. Ett vittne 

i lärarrummet berättade 

hur två, tre lärare letade 

dolda kameror och inspel-

ningsutrustning. Märkbart 

nervösa. 

   Lärarna blev så förvir-

rade och försiktiga, så 

tillslut tog en ansvarsfull 

kollega bort skålen helt 

och hållet. Trots det för-

svann halva innehållet 

fort och sedan faktiskt 

hela skålen. Den här 

gången såg vi aldrig röken 

av den igen och eftersom 

vi inte hade folk på plats 

vet vi inte vem som stal.  

   Sammanfattningsvis 

förbättrar sig lärarna inte. 

Godsakssuget är fortfa-

rande för stort och vi var-

nar än en gång skolans 

elever för snatteri. 

 
Alva Berzell 

Frida Widh 

Nya stölder i lärarrummet 
Sabine: Jag litade på mina kollegor 

Sabines kakor och en ny 

godisfälla. Allt försvann 

i lärarrummet. 

Sabine blev riktigt, riktigt förbannad efter kakstöl-

den, men alla kollegor var inte så förstående. ”Hon 

borde väl förstått skulle hända”, menade en av dem 
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Det här är berättelsen 

om en av våra städare. 

Yousif har varit med 

om saker som få per-

soner på den här sko-

lan ens kan föreställa 

sig. Vi får veta hur det 

är att förlora släkt och 

vänner, fly för sitt liv 

och komma till Sverige 

som invandrare. 

 

Yousif (Josef) var bara 4 

år när han för första 

gången förstod allvaret 

då hans mamma bad ho-

nom vara tyst, så att sol-

daterna inte skulle hitta 

dem. Dagligen såg han 

sina släktingar och vän-

ner bli bortförda och tor-

terade. En del kom aldrig 

tillbaka.    

 
Fick sin by bombad 

En dag kom flera heli-

koptrar med amerikanska 

soldater som släppte ner 

bomber över Yousif och 

hans släktingars by i ber-

gen. Barnen skrek och 

grät och även kvinnorna 

grät och var väldigt 

rädda.  

   Efter dom intensiva 

bombningarna var Yousif 

och hans familj tvungna 

att fly från sin by och den 

förr så trygga platsen i 

bergen. 

 
Lagligt slå barnen 

Att slå barn var och är 

fortfarande tillåten i Irak.   

Det innebar att skolan 

inte bara var tuff utan 

även plågsam för barnen.  

   Att vara sjuk är ju inget 

man kan styra över, men 

för varje dag Yousif var 

hemma från skolan så fick 

läraren fem ”frislag” att 

straffa honom med när 

han kom tillbaka.  

   Yousif minns en gång 

när han varit sjuk under 

en längre period och fick 

rejält med stryk när han 

kom tillbaka. Hans för-

äldrar stod på lärarens 

sida. När han kom hem 

och berättade vad som 

hänt tyckte föräldrarna 

bara att det var bra. 

 
15 år och soldat i krig 

När Yousif blev äldre 

kom en grupp soldater 

och bytte ut hans kläder 

mot en uniform. Yousif 

var bara 15 år, lika gam-

mal som man är mellan 

åttan och nian, men tving-

ades ut som soldat i Iraks 

armé i kriget mot Iran. Ett 

mycket blodigt krig som 

pågick i över åtta år och 

krävde mellan en halv 

och en miljon dödsoffer.  

   Det är svårt att berätta 

om allt Yousif sett och 

varit med om i kriget.  

 
Torterad och ihjälgasad 

Han blir tyst, tänker och 

berättar efter ett tag hur 

en av hans vänner som 

precis förlorat sin hustru 

attackerades av militären. 

Soldaterna satte först eld 

på hans hus, sedan miss-

handlade och torterade 

de honom svårt för att till 

slut gasa honom till döds.  

   Efter en tid fylld av krig 

och många upplevelser 

som den här, bestämde 

sig Yousif för att fly till 

Jordanien. Där bodde han 

i två år men hade svårt att 

få jobb och tog sig vidare 

till Syrien. Där fick han 
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Yousif blev soldat  

  Josef håller upp ett fotografi på sin familj. Ett av barnen på bild är hans bror som dog i kriget mot Iran. 



när han var 15 år 
   

arbete på en kyrkogård, 

jobbet bestod i att vattna 

blommor och för det fick 

han 100 dollar i månaden.  

 
Trakasserad i Ryssland 

Efter några månader gick 

det inte längre, så Yousif 

gav sig av till Ryssland. 

Där bodde han ett tag 

men blev inte accepterad 

utan utstött av samhället. 

Det var svårare att få jobb, 

allting var mycket dyrare 

också, så ekonomin blev 

ett stort problem. Efter tre 

svåra år tog sig Yousif 

slutligen till Sverige.  

   Här trivs han, men 

egentligen vill Yousif 

flytta tillbaka till sitt hem-

land Irak. Inte för att han 

har det dåligt här men 

han skulle vilja bo tillsam-

mans med de släktingar 

som fortfarande finns 

kvar där. Men kriget och 

oroligheterna är inte över 

än och som det ser ut idag 

vet ingen när det tar slut.   

 
Islamiska staten IS 

Yousif berättar flera 

hemska historier om hur 

Islamiska staten IS har 

dödat och trakasserat 

flera i hans släkt i norra 

Irak och dessutom hackat 

sönder deras gamla 

kristna släktgravar.     

   Yousif stannar i Sverige 

tills vidare, trots att han 

egentligen vill ned och 

kämpa mot Islamiska 

staten i Irak tillsammans 

med flera av sina irakiska 

vänner som också flytt 

och bor i Sverige. Men gör 

de det är Yousif rädd för 

att kanske inte få komma 

tillbaks igen och förknip-

pas med de som reser ned 

till Mellanöstern och stri-

der av ”fel” anledningar 

(för IS).           

 
Bröderna i USA 

Idag bor två av Yousif 

bröder i USA och han har 

inte träffat dem på 10 år 

nu. Den tredje brodern 

och hans syster bor i Au-

stralien och de har han 

inte sett på 30 år. Det 

känns sorgset, Yousif 

saknar dem väldigt myck-

et. Han vill inte att de ska 

vara uppdelade. En av 

hans bröder dog också 

under kriget i Irak. 

   I Irak har släkten fortfa-

rande kvar en stor lägen-

het med gamla foton och 

kläder, men i nuläget 

finns det ingen möjlighet 

att åka dit. Den ofta så 

sociala och glada Yousif 

ser allvarlig ut och skakar 

på huvudet. Kanske fun-

derar han på om han nå-

gonsin kommer få träffa 

sin familj och återse sitt 

hemland igen?  

 
Tyra Bysell  

Ludwig Bauhn 

Majken Levahn 
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Kort om Yousif 

 Namn: Yousif Owshama    

 Bor:  Norsborg 

 Ålder: 56 år. 

 Familj: Fru, två barn: 

Kristian, 14 & Katarina, 12. 

 Arbete: Städare, kvälls-

vaktmästare och ibland 

mattant 

 Intressen: Odla i sin träd-

gård (han tar ofta med 

grönsaker och nötter till 

lärarna på skolan).  

 Favoritmat: Ris, bönor, 

kyckling, kött, sallad, 

coscos och bulgur . 

  Josef som ung i Irak, uppskattningsvis på 70-talet 

 Sex assyriska män ur Josefs släkt gifter sig samtidigt 



Liiiite längre än 

någon kanske 

väntat sig var vi 

utan vår huvud-

entré. En fukt-

skada i höstas 

drog igång ett halvårs 

renoveringsarbete och 

blottade bland annat 

ett glömt, hemligt rum. 

 

Torsdagen den 21 maj 

2015 återinvigdes äntligen 

stora huvudentrén i Äp-

pelviksskolan. Arne 

klippte högtidligt av ban-

det framför en skara för-

samlade elever. Mauricio 

spelade gitarr, ett par lä-

rare stod och hälsade väl-

komna och ballonger 

prydde hela uppfarten 

från Alviksvägen. Först in 

var Oscar i 7E och bara 

sekunderna efter såg det 

ut precis som vanligt. 

Köer, byggubbar, damm 

och oväsendet är nu bara 

ett minne blott.     

   Men vad hände med 

hemliga rummet? Och 

skelettet? Är det någon 

som sett det på länge? 
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Nyinvigning av 

gammal entré 

 De allra första eleverna som går in genom entrén på nästan ett halvår. 



MILO på bästa plats 

i Bromma Tidning 
Milo fick mycket ut-

rymme i senaste num-

ret av Bromma Tidning.  

Stella Papapanagiotou, 

journalisten som inter-

vjuade oss, tyckte vi 

var lika bra som vilken 

lokaltidning som helst. 

Så här skriver hon på 

sidan 2 i Bromma Tid-

ning, nummer 20 2015. 

 

Alla skolor borde ha en 

Milo. Äppelviksskolans 

tidning, som görs av elever 

i högstadiet, gräver fram 

nyheter och belyser pro-

blem i riktig kvällstidnings-

anda.  

   Nätmobbing och 

toasnusk blandas med 

hårda granskningar av 

lärarkåren och en stor dos 

humor. Hela tiden med 

fokus att inte låta makten 

(lärarna) komma undan. 

Varför får de till exempel 

komma för sent till lektion-

er när inte eleverna får det? 

   Den här veckan träffade 

vi några av medlemmarna i 

årets redaktion och på si-

dan 8 hittar du ett axplock 

av Milos artiklar – som 

rekommenderas varmt! 

Vi blir superglada när lä-

sare vill vara med och göra 

tidningen med oss. Gillar 

du också att skriva? 

Hör av 

dig! Maila 

bt@direktpress.se, eller 

ring 073-600 69 36. 
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Gustav Fridolin  
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Milo blev under våren 

personligt inbjuden till 

en presskonferens i 

Rosenbad där Gustav 

Fridolin presenterade 

vårbudgeten speciellt 

inriktad mot skolan. 

Där fick vi möjlighet att 

ställa både honom och 

regeringen mot väggen 

i skolpolitiken.  

 

Gustav började presskon-

feransen med att skaka 

hand med alla i salen och 

verkade faktiskt lite osä-

ker och nervös inför ut-

frågningen.  

   Gustav Fridolin, som är  

språkrör för Miljöpartiet  

tillsammans med Åsa 

Romson, ville berätta för 

olika skoltidningar hur 

mycket pengar som skulle 

läggas på skolan det kom-

mande året och hur det 

ska göra skolan bättre.    

   Skolan är tredje prioritet 

i vårbudgeten och Gustav 

berättade om hur han 

tycker att elevhälsa och 

läxhjälp var viktigt för att 

barn ska lära sig bättre. 

 
Fixade inte 100 dagar 

Efter att Fridolin talat fick 

Milo ställa sina frågor.  

   Det första vi undrade 

var hur han ställde sig till 

ett tidigare uttalande om 

att ”fixa” skolan på 100 

dagar när det nu faktiskt 

gått 214 dagar!  

   Detta ville Gustav inte 

riktigt erkänna och van 

som han är med media 

slingrade han sig lätt ur 

frågan. Han använde dock 

en ganska ful metod där 

han skämtade bort frågan 

på bekostnad av reportern 

som ställde den och fick  
 Milos reportrar på plats i Rosenbad hade fler frågor än vad Gustav ”hann med” 



en del andra att skratta åt 

honom. En liten diss alltså. 

   Du talar faktiskt med 

någon som är yngre här 

Gustav, det borde du 

tänka på! 

 
Dålig skolmat 

Milo undrade också över 

skolmaten. Vi har fått höra 

att skolan måste välja det 

billigaste alternativet och 

det gör ju att maten inte är 

den bästa. Varken ur ett 

miljöperspektiv, som Gus-

tav borde vara intresserad 

av, eller ur ett smakper-

spektiv som vi är mer 

intresserade av.  

   Men Gustav menade att 

skolan inte alls behöver 

välja det billigaste alterna-

tivet utan att det handlade 

om hur duktig skolan är 

på att undersöka mark-

naden och välja en bra 

matleverantör. Dock 

skulle det kanske behöva 

bli lite tydligare i lagen.  

   Är det så att vi har dålig 

mat på grund av att Äp-

pelviksskolan är fattig 

alltså? 

 
Vad var bra? 

Gustav skakade hand med 

alla innan presskonferen-

sen började. Det gav ett 

personligt och avslappnat 

intryck.  

 

Han bjöd in Sveriges bästa 

skoltidning till presskon-

ferensen (= Milo). 

 

Han sa ja till att delta i 

podden ”Det Är Lärarnas 

Fel” med Jesper, Andreas 

och Sabine på skolan. 

 
Vad var inte bra? 

Gustav gav ganska otyd-

liga svar med svåra ord. 

Anpassningen mot skola 

borde varit bättre. Han 

hade lika gärna kunnat 

prata med någon av de 

andra partiledarna. 

 

Han gav också för långa 

svar som gjorde att vi ty-

värr inte hann ställa alla 

frågor vi ville. 

 

Han bortförklarade och 

gjorde sig lustig på be-

kostnad av en av Milos 

reportrar. 
 

 

Eliot Muskowicz 

Majken Levahn 
Ludwig Bauhn 

i Milointervju 

 I Milos egna intervju med Gustav Fridolin kommenterade han bland annat vår skolmat.  
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För länge sen var Äppel-

viksskolan en flickskola. 

Milo har fått tag på en 

elev som gick här då—

Marianne, en flicka som 

idag har hunnit bli 70 år.  

 

Vi var förstås intresserade 

av hur skolan var på den 

tiden och ställde en del 

frågor om det.  

  
Vad hette skolan då? 

   - Bromma kommunala 

flickskola. På skoj så kalla-

des skolan för Bromma  

nunnekloster. På den tiden 

var det årskurserna 1-7 

som gick här, sen började 

man i gymnasium.  

 
Om man hade gjort nå-

got fel, fick man straff 

då?  

   - Man vågade nästan 

inte göra något fel för att 

man var rädd för just 

straff. Råkade man till 

exempel komma försent 

till en lektion så fick man 

minst utskällning och 

kvarsittning. Lärarna  

pratade förstås också di-

rekt med föräldrarna. 

 
Var alla lärare på skolan 

kvinnor?   

   - Nästan alla lärare var 

kvinnor, men det fanns 

två manliga lärare också. 

En av dom var en präst  

som undervisade i kris-

tendom.  
 

Om det kom in en kille 

på skolan, vad hände 

då?  

   - Det hände aldrig, men 

om det mot all förmoden 

skulle hända hade lärarna 

velat prata med honom 

och alla elever på skolan 

skulle tyckt att det var 

väldigt konstigt. Men 

häftigt.  

 
Hur var lärarna?  

   - Man var väldigt rädd 

för lärarna och vågade 

aldrig säga emot dom 

eller kaxa. Fröknarna 

hade långa kjolar och var 

väldigt stränga och 

strikta. Gympaläraren var 

farlig tyckte man. Hon 

var manlig och man var 

rädd för henne. Om man 

till exempel inte orkade 

springa alla varv på gym-

pan och behövde vila, så 

fick man istället springa 

ett extravarv till.  

 
Vad tyckte du om skolan 

då?  

   - Jag tyckte skolan var 

väldigt bra och var väl-

digt glad över att få gå i 

den.  

 
Hur var maten?  

   - Vi tyckte att maten var 

helt okej. Däremot var 

dom som jobbade i matsa-

len värre. Man fick inte ta 

maten själv, utan det var 

några som jobbade där 

som slevade upp den åt 

en. Man fick inte heller 

välja hur mycket man 

skulle ta och var tvungen 

att äta upp allt det som 

lades på tallriken. Klarade 

man inte det fick man 

sitta hela rasten tills man 

ätit upp. 

 

 
Fredrika Anger 

Selma Migchelsen 
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När skolan kallades 

Bromma  nunnekloster 

Ett klassfoto på Marianne till höger och hennes flickklass i ”Nunneklostret”, Bromma kommunala flickskola 



Samhället är fullt av 

normer, till exempel 

könsroller och annat 

som förväntas av varje 

enskild person. Det 

finns också normer 

som är mer specifika 

för skolan, så som 

mode och andra tren-

der. 

 

Den vanligaste normen i 

skolan och i allmänhet är 

kläder—alltså vad som är 

populärt och inte. Det är 

inget ovanligt med tren-

der och vissa klädmärken 

kommer alltid att vara 

populärare än andra, 

såklart.  

   Men normer kan med-

föra negativa saker som 

utfrysning av dom som 

inte följer dem. Man 

kanske inte medvetet fry-

ser ut andra men ”väljer 

bort” och ignorerar dem 

utan att man egentligen 

tänker på det.  
 

Jobbigt vara utanför 

Utfrysning och att elever 

hamnar i utanförskap är 

ett problem för många 

skolor och förkommer 

tråkigt nog också på den 

här skolan.  

   Kläder är det som van-

ligast skapar normer och 

som nog är mest tydligt 

här hos oss. Men det finns 

så klart annat också, till 

exempel mobiltelefoner.  

   I Äppelviksskolan är det 

ganska solklart att man 

ska ha en smartphone, 

helst iPhone och i dem 

finns det även spel och 

appar som är lika popu-

lära. 

   Vad kan man då göra 

för att stoppa utfrysning 

som skapas av normer?  

   Till att börja med borde 

alla tänka på hur man 

själv är mot andra i sin 

omgivning. Att inte lämna 

någon utanför borde vara 

självklart!  

   Det skolan kan göra är 

att prata med elever som 

känner sig utanför eller 

som lärare eller elever ser 

verkar vara ensamma.  

   Men ser det verkligen ut 

så här, här på vår skola? 
 

Titta bara på dig själv   

Svar: ja. Man kanske inte 

märker eller tänker på det 

överhuvudtaget om man 

väl själv har kompisar att 

vara med och inga egna 

bekymmer. 

   Skolan har väldigt höga 

genomsnittsbetyg, gott 

rykte och bra lärare. Borde 

inte det motverka sådant 

här beteende hos oss?  

   Tyvärr har det inte så 

mycket att göra med hur 

mycket frihet man kan ha 

som person eller hur man 

klär sig. Det räcker med 

att se sig omkring en liten-

stund så ser man hur lika 

alla är varandra på skolan. 

   Alla har liknande klä-

der, frisyrer, telefoner och 

en massa andra saker som 

man inte tänker på direkt, 

men som finns där om 

man skrapar på ytan.  

   Listan kan göras lång.  

Så ta ett par sekunder och 

se dig omkring.  

   Fundera på vad du ser.    

   Fundera på hur du själv 

ser ut.  

   Fundera sedan framför-

allt på hur du själv egentli-

gen vill vara.  
 

 

Ludvig Hällström 

Många styrs helt  

av andras normer  

 Ungefär så här ser man ut när man går i Äppelviksskolan. Inte konstigt alls. Väl? 
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Hon överlevde un-

gerska revolutionen, 

flydde från sovjetun-

ionen och blev lärare i 

Sverige. Vi pratar för-

stås om Frau Julia Kol-

tay, den som idag varit 

anställd längst på Äp-

pelviksskolan men vars 

väg hit var långt ifrån 

rak. 

 

Julia föddes den 6 augusti 

1949 i Ungerns huvudstad 

Budapest. Hon har en 

tvillingbror som heter 

Janos, en mamma som 

heter Klara och en pappa 

som heter Ferenc.  

   Julia började skolan i 

Ungern vid 6 års ålder. 

Hennes lärare var mycket 

sträng och det var 30-35 

elever i varje klass.  

 
Hård sovjetskola 

Julia gick i skolan under 

den tid när Ryssland hette 

Sovjetunionen. I Ungern 

fanns en rörelse som kal-

lades för pionjärerna, vil-

ket var Sovjets motsvarig-

het till scouterna. Alla 

som gick i skolan var 

tvungna att bära pionjä-

rernas röda halsduk. 

Hade man den inte på sig 

straffades man med en 

prick, som ledde vidare 

till andra tråkigheter.  

   Man hade också skoluni-

former och flickorna var 

tvungna att ha sitt hår 

uppsatt och bära förkläde.  

   Skolmiljön var mycket 

sträng och under hela 

ettan fick de knappt röra 

sig. Man fick sitta still vid 

14     MILO Vt15 

Hon flydde från Sovjetunionen och  

Frau Koltays  

  Julia som barn i Budapest i början av 50-talet. 



sin bänk med armarna 

bakom ryggen.  

   
Ungerska revolutionen  

Julia var för liten för att 

minnas hur mycket infly-

tande kommunismen 

hade i samhället men hon 

minns revolutionen 1956 

väl. 

   Alla trodde att revolut-

ionen skulle lyckas, men 

den andra november in-

vaderade ryssarna med 

soldater. Julia och hennes 

familj gömde sig i ett 

skyddsrum. Efter en 

vecka lyckades Julias 

pappa ta med henne och 

hennes bror till en tågstat-

ion. På vägen dit så såg 

hon nerbrända hus och 

sprängda tågvagnar.  

    

Flykt på annandagen 

På annandag jul bad Ju-

lias mamma Klara Julia 

och hennes bror att ta på 

mycket kläder. De får  

överlevde ungerska revolutionen 

 väg till oss 

Läs mer på nästa sida 

 Budapest 1954 - Julias familj, från vänster: Julia, mamma Klara, tvillingbror Janos och pappa Ferenc.  
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reda på att de ska fly till 

Österrike.  

   Först tas familjen till en 

lagerlokal ihop med 10-15 

till personer. Alla fick 

klättra upp på ett lastbils-

flak med en spänd tältduk 

över så att de inte skulle 

synas. På vägen hör Julia 

chaufförerna pratar med 

vakter som dom mutar 

med sprit för att kunna 

resa vidare.  

    
Skar upp benet 

Under resan så skär sig 

Julia på benet på en stor 

glasbit. Hon har fortfa-

rande ärret kvar.  

   Plötsligt stannade lastbi-

len. Det var den 27 de-

cember och Julias mamma 

sa att de fick göra vad 

som helst bara dom inte 

pratade. 

   De började gå från plat-

sen där de stannat ihop 

med en grupp människor. 

Julias föräldrar höll hårt i 

sina två barn.  

   De gick och gick. Det 

låg ett tunt lager snö på 

marken och var kallt.  

   De gick över åkrar och 

fält. Gruppens ledare var 

en lokal bonde som kände 

till området. Efter ett tag 

träffade han en annan 

ledare som redan hade 

hjälpt en grupp över 

gränsen. Julia tyckte att 

männen skrek på 

varandra men hennes 

mamma sa att dom inte 

gjorde det.  

    
Soldater sköt raketer 

Efter en stund bad leda-

ren att de skulle sprida ut 

sig eftersom ungerska 

soldater sköt ut lysraketer 

för att leta efter folk som 

försökte fly.  

   Senare så  åter-  Julia och Janos i Ungern runt 1955, året före flykten 

  Ju
lia

 

Ett klassfoto i Österrike med flyktingbarn från Ungern. Julia och hennes bror har båda sina Algot-tröjor på 

sig. På översta raden står prinsessan Ernestine Auersperg av Österrike som hjälpte barnen i klassen. 

   Julias bror 

  Julias mamma   Prinsessan Ernestine Auersperg  
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samlades gruppen igen 

och gick förbi ett litet hus 

med en lampa på utsidan. 

Det var det enda ljuset 

som Julia såg på hela 

natten. Julias pappa var 

jättetrött och lade sig för 

att vila. Julias mamma 

blev jätteorolig för hon 

trodde att han skulle dö.  

   Klockan två på natten sa 

ledaren att de skulle följa 

ett tågspår till en stad som 

heter Nyckelsdorf i Öster-

rike. Han var själv 

tvungen att lämna grup-

pen och ta sig hem snabbt 

för att inte bli avslöjad för 

att ha hjälpt flyktingar 

över gränsen.  

   Julias familj följde tåg-

spåret. Länge.  

   Väl framme i staden så 

kom plötsligt mycket folk 

emot dem.  

 
Som under världskriget 

Julias mamma blev jätteo-

rolig när de bad män att 

gå åt ena hållet och kvin-

nor och barn åt det andra. 

Hon hade hört talas om 

vad som hade hänt under 

andra världskriget när 

familjer separerades på 

det här sättet i koncentrat-

ionslägren.  

   Det var dock civila män-

niskor som ville hjälpa 

dem, men det förstod inte 

Julia och hennes familj.  

   Som tur var visade det 

sig att de bara skulle till 

olika sovsalar. Julia och 

hennes mamma och bror 

kom till en stor sovsal 

med massor av männi-

skor och där fick båda 

barnen varsin tröja av 

märket Algots.  

 
Olika flyktingläger 

De hade hamnat på en 

skola som fungerade som 

flyktingläger men Julias 

mamma hade vänner i 

Österrike. En av hennes 

kompis kom och stuvade 

in hela familjen i en liten 

Volkswagenbubbla och 

de anlände till slut till 

Wien. Där fick de flytta in 

i ett flyktinghotell som 

hette Hotel Kaiserhof. Det 

lät fint, men där fanns 

bara två sängar för fyra 

personer. 

   Efter en tid fick Julias 

föräldrar jobb, men inga 

speciellt bra sådana. Julia 

och hennes bror blev satta 

i skolan. Deras lärare 

Freulein Neunteufel var 

snäll och betalade Julias 

mjölk i skolan. Mjölk fick 

man annars bara om man 

tog med sig den själv.  

 
Räddade av kontakter 

Men än en gång skulle 

kontakter hjälpa familjen 

Koltay. Mamma Klara 

hade en kusin som bodde 

utomlands som hjälpte 

dem med pengar. Julias 

pappa var musiker men 

det fanns inga jobb som 

musiker för honom i Ös-

terrike. Däremot hade 

han en kompis som 

sjungit opera i New York 

på 30-talet tillsammans 

med den svenska opera-

chefen Set Svanholm.  

   Kompisen som visste att 

Julias pappa hade flytt 

från Ungern lyckades 

ordna med en pro-

vanställning i Sverige åt 

honom 1958. Ferenc nap-

pade direkt, fick jobbet 

och resten av familjen 

kunde flytta med till Sve-

rige. Här lärde sig Julia 

svenska i en barnkoloni 

och utbildade sig senare 

till högstadie- och gymna-

sielärare i historia, 

svenska och tyska. 

   Resten känner ni till. 

Julia har idag varit på 

skolan längre än någon 

annan och älskar fortfa-

rande att lära ut.  

   Och vi har förmånen att 

fortfarande få ha kvar en 

profil som satt stora av-

tryck i skolans historia. 

 
 

 

Hugo Stefansson 

Eric Herly 

 Julia på kollo i Askersund efter ankomsten till Sverige. Hon har sin Algot-tröja på sig fortfarande. 

 Julias flyktinghotell Keiserhof ser ut så här idag. 
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Välkomna,  

alla nya lärare 

V 
älkomna, alla nya lärare, 

till Äppelviksskolan. Milo 

har ju som tradition att 

uppmärksammar nya ansikten i 

lärarkåren och i år har vi flera 

profiler tagit plats hos oss. I år 

tänkte vi också välkomna er med 

varsitt litet ”startpack”, alltså ett 

gäng prylar som vi tycker passar 

bra just för er. 

Samira Jahangir Sani  
 

Samira – skolans egen Kim 

Kardashian-lookalike. Ofta 

matchad med mönstrade 

toppar till svarta, stilrena 

byxor. Hennes kärlek för det 

spanska språket är nog ing-

en hemlighet, mindre känt 

är nog att favoritseerien 

verkar vara spanska Kami-

kaze España.   

   Samira är alltid glad och 

positiv och har blivit mångas favorit-

lärare, fast hon bara har jobbat här sen 

i julas. Present: ett par tighta stilrena 

byxor. Svarta förstås. 

Andreas Wennblad 
 

Vår glada Swagrid på denna skola. 

Att Andreas ofta går runt med färg-

glada kepsar, skrikiga slipsar och 

blingiga klockor är nog ingen nyhet 

för någon. Men att han har disco på 

sina mattelektioner, det är det bara 

hans elever som vet om. Lite konstigt 

är det ju att det funkar med hans 

Birkenstock, eller hur? 

   Andreas har också gjorde succé 

med sin nya trend ”Happy Tie 

Friday”. Keep it up, Andreas because 

du är fullproppad med SWAG. Till 

vänster får du lite prylar. 

? 

! 
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Frida Bursell 

 

Frida, Frida, Frida. Vad står det för? 
 

F  Frida, helt enkelt!  

R  Råälskar ekologiskt. Surprise? 

I   In love with NO (det kan vara 

därför hon är NO-lärare?) 

D  Desigualkläder. Vi ser henne 

alltid i färgglada kläder därifrån.  

A  Alltid hästsvans. Finns det en 

gömd kärlek för hästar därinne? 
 

Frida började här i höstas och har 

gjort ett riktigt bra intryck so far. 



Så smakar glassarna 

Hör upp alla kaffeälskare! Den här 

glassen är rik på kaffesmak och täckt 

av mörk choklad. Summa summa-

rum: en väldigt vuxen glass. 

God, men inget som sticker ut i årets 

glasstartfält. En favorit från 2005 som 

nu är tillbaka men med några år på 

nacken och utan samma succé.  

Även GB följer jordnötstrenden som 

pågår just nu.  Jordnötsglass med en 

kärna av något som ska vara kolasås 

men som smakar bränt socker. En 

märklig kombo. 

Här kommer ännu en variant på 

Daimstrut. Mjuk och fluffig glass 

med känsla av mousse. Tyvärr tyckte 

vi det blev för mycket choklad så 

daimsmaken försvann. 

Wow vilken bra ide! En gluten– och 

laktosfri veganglass som smakar skit. 

Vaniljglass med stark kemiskt touch 

och en chokladsås som smakar sprit. 

Härmapa! Väldigt lik Magnum man-

del, som dock är godare. Glassen 

känns vattnig och det blev för mycket 

med hasselnötter både utanpå och in-

uti. Glassen är också mycket mindre än 

vad man tror. 

Calippo = Årets somrigaste glass 

enligt oss med uppfriskande smak av  

cola och citron. Men ät den snabbt, 

den ser inte fräsch ut när den smäl-

ter. Toppenförpackning dock som 

inte dräller och kan återförslutas. 

Glamourös glass med glittrigt, tjockt 

chokladtäcke. Vad mer kan man be-

gära? Jo, en riktigt smarrig hallon-

glass som smakar äkta! 

Betyg: 5/5 Betyg: 5/5 Betyg: 3/5 

Betyg: 3/5 Betyg: 2/5 
Betyg: 0/5 

Betyg: 2/5 Betyg: 4/5 Betyg: 6/5 

VA
R
N
IN

G
! 

Ben & Jerry satte ribban högt i år. A 

little piece of heaven på burk tror vi be-

stämt. Smakar inte som någon annan 

glass vi smakat—kanelbulle helt enkelt. 

Antingen älskar man den eller så hatar 

man den. Vi ÄLSKAR den! 
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10 steg till att bli 

en tuff nia brooo: 
 

1. Lämna ditt modersmål bakom 

dig, nu är det engelska som gäller! 

2. Skippa några lektioner då och då. 

3. Rast? Du menar väl rökpaus! 

4. Lägg ut en suddig bild på 
snapchat storyn där du skriver 

t.ex. ”Ärr heeel pakkad på fesht”, 
när du egentligen sitter hemma 

och har mellokväll. 

5. Verka dummare än du är. 

6. Lägg upp skrytiga bilder på In-

stagram när du är på semester. 

7. Kom på en ursäkt till varför du 

inte fick en moppebil (om du inte 

har en) 

8. Skryt om alla dina ligg. 

9. Berätta om din ”kända” släkt. 

10. Köp 30 cheeseburgare på donken 
och bjud dina polare. 

#pappaspengar. 

Färglägg dödskallen 

i en realistisk 

färg. 

 

Rita något tufft s
om Rufus tänker på. 

  

Vad vill en 

nia vara? 

Vad gör en tuff 

nia en fredag-

kväll? 

Stor händelse 

i juni. 

Månadens ”mat” 

IN
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