
GÖTEBORG. Moa Mar-
cusson och Ara Nawzad 
representerade Kyrk-
byskolan klass 5A i en 
spännande kvartsfinal i 
”Vi i femman”.

Kållekärrsskolan från 
Tjörn vann till sist, men 
någon besvikelse var 
det inte tal om.

– Nej, det var jättekul 
och de var faktiskt bätt-
re än oss, sa Moa Mar-
cusson direkt efteråt.

Radioklassikern ”Vi i fem-
man” firar 52 år 2015. Linn 
Ohlsson är populär pro-
gramvärd och Christer 
Fridén är domare. I onsdags 
var det dags för kvartsfinal 
mellan Kyrkbyskolans klass 
5A och Kållekärrsskolan. 
Ara Nawzad och Moa Mar-
cusson var Nödinges stolta 
representanter. Det blev en 
dramatisk kamp, där Kyrk-
byskolan kom i underläge 
men tog gruvlig revansch 
när det blev dags för snabb-
frågor.

– Det var lättare än jag 
trodde, men också väldigt 
nervöst, förklarade Moa som 
var lite besviken över att de 
inte kom på namnet på den 
heliga skriften som efterfrå-
gades i slutet.

– Koranen vet jag ju att 
den heter, men det kom inte 

fram. Det var synd för egent-
ligen kunde vi svaret.

Båda lagen svarade bibeln 
och därmed stod det klart att 
Kållekärrsskolan som hade 
en knapp ledning gick seg-
rande ur striden.

– Det spelar ingen roll. 
Det var roligt att vara här 
och vi har ändå lärt oss 
mycket. Vi har kollat mycket 

på kartor och pluggat lite av 
varje, säger Ara Nawzad.

Det svåraste momentet 
för båda lagen var när en 
australiensisk polis ställde 
några kluriga frågor.

– Engelska är inte vår star-
ka sida och tyvärr så förstod 
vi ingenting, konstaterade 
Moa Marcusson.

Deltagarna fick beskriva 

sig själva innan kvartsfinalen. 
Ara sade sig ha samma vin-
narskalle som idolen Ronal-
do och Moa blir förbannad 
om hon inte får som hon vill.

– Jag förstår inte varför 
man ska äta mat som inte är 
gott och då blir jag arg.

Kållekärrsskolans Fran-
sisco Groth och Leja Dah-
ne sken ikapp efter segern. 

På torsdag blir det semifinal 
och om tjörnborna bidrar 
med samma härliga stäm-
ning i studion kan det myck-
et väl gå vägen.

Intresset för årets ”Vi 
i femman” har varit re-
kordstort i år. Hela 73 864 
elever var med i uttagnings-
tävlingen i höstas. Det hög-
sta antalet sedan 2005.
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Spännande kvartsfinal i ”Vi i femman”

Fransisco Groth, Leja Dahne, båda från Kållekärrsskolan 5A, i kvartsfinal mot Kyrkbyskolan 5A, Moa Marcusson och Ara Nawzad. Det blev spännande och mycket dra-
matiskt i radiostudion men till sist stod Kållekärrsskolan som vinnare.

åt.
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Radioprofilen Linn Ohlsson 
ledde tävlingen.


