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redaktörens 
 rader  
Tiden rusar iväg, höstterminen är 
snart slut, och mycket av det vi 
gjort sedan skolan började för tre 
månader sedan skriver vi om i det 
här numret av Skolbladet. Från 
sommarvärme till lucia på bara tre 
månader, men så mycket som 
hänt däremellan! Det här är det 
sjunde numret av Skolbladet jag 
har jobbat med, och varje gång är 
jag lika imponerad av hur mycket 
våra ambitiösa och duktiga lärare 
och ledare hinner planera och 
genomföra, trots att vi ses så få 
timmar i månaden.  
Förra veckan när snöflingorna 
dalade utanför fönstret var det inte 
så svårt att känna lite julstämning, 
och när vi sedan förra helgen 
kunde njuta av luciaframträdandet 
på Nordic Heritage Museum så 
förstärktes den känslan. Vilka 
duktiga barn vi har! Precis som 
alla tidigare år så är det lätt att 
tycka att årets luciatåg var det 
bästa vi någonsin haft. 

Eftersom luciauppträdandet kom 
så nära pressläggningen har vi 
inget separat reportage om det, 
men ni hittar lucior, tärnor, stjärn-
gossar och tomtar både på 
omslaget och här och där i 
tidningen. 
Som redaktör har jag privilegiet att 
få första titten på det nya numret, 
få läsa alla bidrag som kommit in, 
titta på bilderna, och försöka få 
ihop en tidning där förhoppnings-
vis alla hittar något de tycker är 
intressant eller roligt. Jag vill rikta 
ett stort tack till alla som bidragit 
till detta nummer, och jag hoppas 
att ni alla blir inspirerade att bidra 
med något själva till nästa 
nummer. Tidningen blir roligare 
och intressantare ju fler skribenter 
vi har. 
God Helg! 

Maria 
Redaktör för Skolbladet 

Foto från Nordic Heritage Museum:  
Eva Johansson och Maria Staaf 
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Svenska Skolföreningen i Seattle 
startade 1998 och vi har arbetat 
fram fina traditioner, som nu 
senast Barnbokens dag och Lucia 
på Nordic Heritage Museum. Det 
är trevligt när vi arbetar till-
sammans i de olika grupperna 
och olika åldrar.  Det gör man ofta 
i skolan i Sverige men mer sällan i 
amerikansk skola. Läs om det på 
sidorna 12 och 13. 
Under hösten har vi arbetat 
mycket med lucia, tränat sånger 
och talat om traditionen och i 
detta nummer kan du läsa om 
lucia- och jultraditionernas 
ursprung. Det är kul att höra var 

våra traditioner kommer från. Läs 
mer om detta på sidan 20 och 
framåt.  
I Skolbladet presenterar de olika 
grupperna sitt arbete och i år har 
vi hela 67 barn och flera nya 
anställda. De för tillsammans in ny 
kraft i skolan och det är roligt att 
få elever som har gått i skola i 
Sverige. Undervisningen i brand-
gula gruppen har fått ett lyft i och 
med nyligen hitflyttade Mariana 
som arbetat som lärare i Sverige 
och kommer med nya idéer och 
material. Vi har också flera f.d. 
elever som nu arbetar hos oss 
vilket är jättekul! Vi kommer att 

presentera dem lite mer i 
kommande nummer av Skol-
bladet.  
Det är roligt att så många föräldrar 
engagerar sig i skolföreningens 
arbete. Vi är många som hjälps åt, 
och tillsammans är vi en stor kraft. 
Jag kan inte tacka er nog för det! 
Biblioteket, Skolbladet, hemsidan, 
styrelsen, läs- och rastvakt, fund-
raising, vikarier och allt annat allt 
görs med stort engagemang, 
proffsighet och glädje. Våra barn 
har en fin skola! 
Efter Skolbladets utgivning har vi 
årets sista träff, vilket är julfesten 
den 18 december. Vi har kaffe 
med dopp, lotteri, luciatåg och 
kanske kommer tomten på besök i 
år igen? Ni är alla välkomna och 
ta gärna med er gäster. 
Jag önskar er alla en riktig God 
Jul och ett Gott Nytt År 

Lena  

från vår  
 ordförande 

Så har terminen kommit igång 
ordentligt och vi har haft några 
undervisningstillfällen i röda 
gruppen. I år har vi en stor grupp 
på 23 barn mellan tre och fem år 
med varierande kunskaper i 
svenska. Vi försöker få alla barn 
att prata så mycket som möjligt på 
svenska och det brukar lossna 
efter några månader. När vi pratar 
om dagens tema är vi alltid i 
mindre grupper så alla får en 
chans att säga något. 
Det populäraste inslaget under 
dagen är fortfarande sakerna på 
dagens bokstav och sångstunden. 
Barnen är otroligt uppfinningsrika 
på att hitta skojiga saker på 

konstiga bokstäver och många 
kan sångerna nu och sjunger med 
högt och gärna. Vi måste dock 
utöka vårt sångförråd då vi inte 
har sånger så det räcker till alla 
barn (de får dra en sång var ur vår 
sångpåse). Vi tänkte också lägga 
till lite svenska barnramsor. 
Förslag från föräldrar är mycket 
välkomna. 
Vi skulle vilja påminna alla för-
äldrar om vårt projekt Skolföre-
ningen läser. Läs böcker med era 
barn och skriv upp vilken bok 
barnet läst på en röd lapp och ta 
med till skolan! Vi sätter upp alla 
lappar på ett papper och i slutet 
av året kan vi se hur mycket vi 

läst. Alla skolgrupper deltar i detta 
projekt. Vi läser också en saga i 
slutet av varje undervisningstill-
fälle och vi vill gärna uppmuntra 
alla föräldrar att prata och fråga 
sina barn vilken saga vi läst, vad 
den handlat om och om barnet 
tyckte om den. 
Kom ihåg att ni alltid kan se vem 
som ansvarar för mellanmål och 
pyssel, vilken dagens bokstav är, 
vilka lärare som undervisar samt 
när vi träffas nästa gång på hem-
sidan, www.skolforeningen.org. 

Anna, Malin, Stefan 
 
Lärare i förskolan 

röda 
 gruppen   

Lärare Anna Hasselqvist, Malin Forsman, Stefan Persson 
Assistent Amanda Powers 
Elever Anton, Alexander, Ann-Sofie, Axel, Benjamin, Elice, Eva, 

Eva Paulina, Hanna, Johanna, Kristina, Linnea L, Linnea 
M, Lukas, Lydia, Maximilian, Mikael, Noah, Oliver, Orlo, 
Ruben, Stephanie, Tyler 
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blå 
 gruppen   

Lärare Lena Powers 
Assistent Alma Maizels 
Praktikant Hanne Ockert-Axelsson 
Elever Annika, Clara, Christopher, Ella, Felix, Hanna, Helena, 

Joakim, Karolina, Krister, Linus, Max, Mica, Olga, Sofie, 
Sophia, Yasmin 

Vi är många barn i blå gruppen i 
år, faktiskt hela 17 stycken. 
Allihop är där nästan varje gång. 
Vi har funderat fram och tillbaka 
på hur vi ska ta hand om alla på 
bästa sätt och vi har nu kommit 
på lösningen.  
Vi har en gemensam samling i 
början av lektionen med upprop, 
sedan lärarledd undervisning, 
bibliotek, rast och vi avslutar 
dagens gemensamt. En del av 
tiden, ca 45 minuter, delar vi upp 
gruppen i små grupper och har 
ålders- och nivåanpassad under-
visning. Då arbetar de stora med 
det skrivna språket, stavning och 
annat, de andra med talövningar 
och bokstäver och ljud. Vi ska 
också använda en del av denna tid 
till läsning individuellt. Vi har alltid 
minst tre vuxna där och ser med 
glädje att ni som föräldrar anmäler 
er att hjälpa till. Ju fler vuxna, desto 

När vi träffades i september tog alla med 
sig varsitt gosedjur. 
 
 
 
Vi lekte med fingerdockor och övade 
svenskan på samma gång. 
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mer individuell träning för varje 
enskilt barn  
Jag ser med glädje hur mycket 
barnen läser med projektet ”Skol-
föreningen läser” och kan med-
dela att vi nu läst hela 135 böcker 
tillsammans. Varje lektion börjar 
med att barnen berättar vad de 
läst och med vem och vad boken 
handlade om. Målet är att få 
barnen att läsa mer och det verkar 

ha lyckats i blå gruppen i alla fall. 
Se bara vad vi läst! Mica visar alla 
böcker vi läste första veckan (27) 
och Helena och Karolina hur 
många vi läste efter 7 veckor 
(135). En av barnens mammor 
berättade att hemma hos dem har 
temat lett till att de nu verkligen 
lägger manken till att läsa 
svenska böcker varje vecka och 
det ”rinner inte ut i sanden” 
eftersom de ska skriva en läslapp 
varje gång en bok är läst (eller ett 
kapitel om man läser Harry Potter 
och liknande). Det var precis det 
som var meningen! 
Annars har vi tränat lucia för fullt 
under november och barnen 
sjunger bra och hela åtta barn ska 
nu läsa adventsverser. Vi brukar 
ta de barn som går andra året i 
blå gruppen. Två barn läser varje 
gång. Som alltid är det intensivt, 
roligt och utvecklande i blå 
gruppen och jag känner att det är 
mer intensivt än någonsin och jag 
skulle inte klara det utan hjälp av 
Alma (assistent) och Hanne (prak-
tikant). De arbetar varje söndag 
bara för att de vill det och det är 
väl härligt? De är en stor hjälp, 

vilket också ni föräldrar är när ni 
är där. 
Sist vill jag uppmana er att 
komma i tid till skolan. De barn 
som kommer sent, när vi redan 
börjat, blir ofta ledsna och svåra 
att lämna. Kom hellre tio minuter 
tidigt så kan de leka en stund, ta 
fram böcker och mappar innan vi 
börjar. Alla ska ha med sig skol-
väskan de fått och mapparna. 
Snälla kom ihåg det, annars 
missar vi att ge ut information eller 
vet inte vems saker det är som 
ligger på golvet och får använda 
onödig tid till det. Har ni ”tappat” 
väskan kan ni köpa en ny av 
Stefan Persson, Kristers pappa. 
Säg också till mig om ni hämtar 
ert barn tidigt så slipper jag leta 
efter barnet i onödan (har hänt).  
Som jag skrev i information hem, 
kommer jag att schemalägga 
samtal med alla föräldrar i januari. 
Ni får gärna anmäla er att hjälpa 
till i klassrummet de två första 
skolsöndagarna i januari så 
kommer vi att hinna med alla och 
det kommer att gå smidigt. Skicka 
mig gärna frågor i förväg om det 
vill veta om era barn vad gäller 
svenskan eller hur det går i 
Svenska Skolföreningen. 

Hälsningar Lena 
Lärare i blå gruppen 
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gula 
 gruppen   

Lärare Stina Cowan 
Assistent Elsa Nilsson 
Elever Anton, Carl, Elliott, Emma, Hanna, Joel, Louise, Nicklas, 

Oliver, Salem, Sanna, Simon, Simon,  William 

I gula gruppen har arbetet kommit igång bra. Vi 
håller på med vårt projekt om fabler. Barnen har varit 
duktiga och skrivit egna fabler samt analyserat 
klassiska fabler och tagit fram sensmoralen som ju är 
ett viktigt inslag i fabler. Vidare har vi dramatiserat 
olika fabler. Detta var ett mycket uppskattat moment 
som vi kommer att upprepa. 
Gula gruppen har också deltagit i temat Barnbokens 
dag. Inför det fick eleverna skriva om sina favorit-
sagofigurer. Det blev allt ifrån Astrid Lindgrens 
klassiker till dagens Håkan Bråkan (se sidan 7). 
Vi jobbar också med Språklära 2 och 3. Eleverna 
verkar tycka om den boken som är ett nytt läromedel 
för oss. Det känns viktigt att hitta läromedel som 

passar våra barn. Vi har ju andra förutsättningar och 
behov än en svensk klass i Sverige. Det bör dock 
påpekas att våra duktiga barn jobbar på samma års-
kursnivå som sina jämnåriga svenska kompisar. 
Vår maskot Farmor Maja har varit hemma hos tre 
barn i klassen hittills och det är roligt att läsa hennes 
dagbok varje vecka. 
Nu ser vi fram emot lucia och allt vad det innebär för 
Svenska Skolföreningen. 

Vänliga hälsningar 
Stina 
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bokrapporter 
 av barnen i gula gruppen  
Barnen i Bullerbyn 
Brita och hennes vänner 
var nästan alltid 
glada. Pojkarna och 
flickorna hade olika 
klubbar. Jag tycker om 
Barnen i Bullerbyn för 
att dom har bra 
fantasi. 
— Emma L 

Pippi Långstrump 
Pippi är stark. Hon har 
en häst. Pippis mamma 
är död. Pippi är snäll. 
Jag tycker om Pippi för 
att hon är rolig. 
— Simon Se 

Castor 
Han är snäll. Och han 
tycker om att baka och 
bygga och sy. Hans 
kompis är Frippe. Jag 
tycker om Castor för 
att han är tokig.  
— Hanna J 

Castor 
Castor gör många saker 
med Frippe. Jag gillar 
Castor för att han gör 
många roliga saker som 
är roligt att läsa 
eller lyssna på. Jag 
tycker om Castor för 
att när jag var liten 
så lärde jag mej många 
namn på material.  
— Oliver J 

Nils Holgersson 
Jag gillar honom för 
att han går på äventyr 

på en gås. Och jag 
tycker att han är 
busig. 
— William Å 

Alfons 
Alfons är busig. Han 
bor med sin pappa. Jag 
gillar Alfons för han 
är knäpp.  
— Elliot L 

Alfons 
Alfons är busig och gör 
många rackartyg. Hans 
låtsaskompis heter 
Mållgan. Jag gillar 
Alfons för att han är 
kul! 
— Simon Sch 

Findus 
Findus är Pettsons 
katt. Findus är snäll. 
Findus och Pettson gör 
roliga saker. Jag 
tycker om Findus för 
han är söt. 
— Louise N 

Håkan Bråkan 
Håkan är busig och han 
hatar Sune. Håkan går 
på lekis. Jag tycker om 
Håkan för att han är 
rolig. 
— Carl L 
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brandgula 
 gruppen   

Lärare Mariana Jäder Näslund 
Assistent Ingrid Åkerlind 
Elever Alexander, Camilla, Emil, Emma, 

Erica, Felicia, Isak, Jixia, Julian, 
Lukas, Nahom, Oscar, Teo 

Hej! 
Oj, vad tiden går fort när man har roligt. Söndagarna 
bara rusar förbi. I brandgula gruppen har vi hunnit 
med en del arbeten. Kanske inte lika mycket som jag 
trott, men de arbetar alla på mycket bra i gruppen. 
De har bland annat gjort egna beskrivningar av sina 
egna deckare, staden, vilka brott som skall begås. 
Läs deras egna texter på sidan här bredvid! De har 

alla också ritat av sina deckare, övriga deltagare i 
berättelsen och ritat en karta över staden. 
Vi har även arbetat med Veckans ord, läsförståelse 
och sist men inte minst tränat inför lucia. 
Temadagen var ett uppskattat inslag då alla i 
brandgula gruppen fick läsa högt för de mindre 
barnen i de andra grupperna 

Hälsningar från Mariana 
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Beskrivning av staden 

Vad heter staden? 
Lille staden 
Hur många bor där? 
Ca 5000 personer 
Var ligger den? 
Mitt i Stilla havet 
Tillverkar man något speciellt? 
Nej, man tillverkar allt 
Är staden känd för något speciellt?  
Nej 
Finns det några berömda byggnader? 
(Torn, slott, broar, etc.) 
Ja, den har väldigt höga berg. 
Vad heter de största gatorna? 
Storgatan 
Vad finns i staden? (Lekparker, 
kyrkor, affärer, etc.) 
Allt 
På vilka olika sätt kan man ta sig 
till eller från staden? (Tåg, buss, 
båt, flyg, etc.) 
Linbana och vattenrutschbana 
Hur gammal är staden? 
112 år 
Vilken årstid är det just nu? 
Vinter 
Finns det några problem i staden? 
(Kriminalitet, bostadsbrist etc.) 
Det är halt 

Personbeskrivningar 

Herman den vige 
Herman är den som är bäst på 
gymnastik. Han har brunt hår, glas-
ögon och är 10 år. Hans favorit-
aktivitet är gympa och att läsa 
detektivhistorier.  
 

Ivan den klurige 
Ivan är den smarta av detektiverna 
och hans favoritsysselsättning ar 
att läsa mysterieberättelser och att 
spela dator. Han kan ofta alla koder 
och att bryta sig in i de flesta hus 
är inget problem. Han bor i villa-
området. Han är 10 år har brunt hår. 
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I våras avslutade vi förra 
verksamhetsåret med det sed-
vanliga årsmötet. Det skedde 
innan bokslutet kunde göras, 
vilket ska ske den sista juni. Vi vill 
av naturliga skäl inte ha årsmöte 
mitt i sommaren och vill helst ha 
det avklarat innan skolstarten i 
september. Det ställde till problem 
i år och därför hade vi ett extra 
årsmöte, föräldramöte, den 23 
oktober för att ”ta ekonomin”. 
Många föräldrar hade slutit upp 
och vi samlades i hallen. Eftersom  
jag är både ordförande och lärare 
i blå gruppen behövde jag sätta 
igång arbetet i klassen innan jag 
kunde hoppa över till ordförande-
rollen. Under tiden tog Anna 
Lovell (förra ordföranden), Johan 
Jonsson (kassör), och Mona 
Wright (revisor), upp ekonomin. 
Bokslutet presenterades och 
godkändes av mötet och styrelsen 
fick ansvarsfrihet. Resultat-
räkningen visade på ett stort över-
skott, vilket förklarades med att vi 
hade fler elever än väntat förra 
läsåret samt att vi hade 
budgeterat för ett teaterbesök från 
Sverige som inte blev av. Vi hade 
också fått hundratals böcker 
donerade från olika bokförlag, 
familjer, lärare och andra. Vi har 
också billig hyra. Vi beslutade att 
öka lärartätheten, anställa 
assistenter samt sätta undan 
pengar i en fond för framtida ev. 
hyresbehov. 
Övriga saker som informerades 
om och diskuterades var: 
• Svenska Skolföreningen i 

Seattle uppmärksammas genom 
att våra idéer och arbetssätt 
förmedlas i Svenska Utlands-

skolors Förenings Nyhetsbrev 
samt genom SWEA-guiden, 
Swedish Women’s Educational 
Associations (SWEA) infor-
mationsguide, som finns i hela 
världen som också länkar till vår 
hemsida. Se www.sweaguiden.com. 

• Genom hemsidan får vi kontakt 
med nya familjer som ska flytta 
hit och vi har hjälpt flera familjer 
med att visa områden och 
förmedla tips och idéer. 

• Vi talade om att det vore kul om 
flera skriver om var och hur de 
bor och vilka erfarenheter de har 
så kan vi lägga ut det på 
hemsidan. Skicka ditt bidrag till 
webmaster Anders Åkvist, 
webmaster@skolforeningen.org. 

• Problemet med att publicera 
bilder från skolans aktiviteter 
diskuterades. Vi sa att vi skulle 
ha allmänna bilder som visar 
aktivitet i första hand. Vi ska 
enbart ha  förnamn, aldrig 
telefonnummer och adresser. Till 
nästa år ska vi ta fram en 
blankett som man ska fylla i om 
man vill ha sitt barn på bild eller 
ej. Den ska gå ut med välkomst-
paketet vid skolstarten. 

• Skolbladet har en ny redaktör, 
Maria Staaf, som vi välkomnade. 
Maria har varit redaktör tidigare 
och ser fram emot att göra 
tidningen igen. 

• Stefan Persson, fundraising-
ansvarig, informerade om vår 
kommande försäljning på Nordic 
Heritage Museum den 4 
december, då vi har lucia-
framträdande, samt den 18 
december då skolan har sin 
julfest. Vi behöver donationer i 

form av hembakat samt 
lotterivinster till lotteriet den 18 
december. I år kommer vi att ha 
saffran att ge till dem som bakar 
lussebullar, vilket är populärt på 
både julmarknad och julfest.   

• Eva Johansson efterlyste en 
jämförelse av våra elevers 
kunskap med den kunskap som 
svenska barn i Sverige i samma 
ålder har. Eftersom de andra 
lärarna inte var närvarande 
lovade vi att ta upp detta med 
dem. Vår nya lärare Mariana har 
precis kommit från Sverige och 
kan hjälpa till med detta. Vi har 
också de kunskapsprov för 
skolår fem som används i 
Sverige. 

• Bibliotekslaget informerade om 
inventeringen samt om rutiner i 
samband med biblioteket. Alla 
böcker och filmer ska lämnas in i 
början av lektionen. Man får låna 
en bok och en film så de räcker 
till alla. Föräldrarna turas om att 
sköta utlåningen Ni kan anmäla 
er till Gunilla, som är ansvarig för 
biblioteket, om ni vill hjälpa till 
(gunilla_luthra@hotmail.com). 
Tala om för bibliotekarien om du 
ser en trasig eller förstörd bok: vi 
ska vara aktsamma om våra fina 
böcker, de är en raritet i USA! 

Varma hälsningar, 
Lena Powers, ordförande 

föräldramöte 
 23 oktober 2005  
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Sekreteraren summerar  
från protokollen 

Styrelsen har hittills träffats tre gånger och kommer 
under höstterminen att träffas ytterligare en gång i 
början av december. Vi har många stående punkter på 
agendan, bl a diskuterar vi hur de olika grupperna 
fungerar, svensknivån i klassrummen, om det behövs 
förstärkning i form av ytterligare lärare och/eller 
assistenter, mm.  
Detta läsår är den blå gruppen stor. Därför beslutade 
styrelsen på det senaste styrelsemötet att dela upp 
gruppen i en fem- och en sexårsgrupp, vilket innebär 
att vi behöver en ny lärare för den blå femårsgruppen. 
En notering är också att närvaron varit högre än 
normalt hittills och det är väldigt positivt.  
Styrelsen har också beslutat att införskaffa två 
hopfällbara bord med bänkar för den blå gruppen samt 
ytterligare ett skåp till biblioteket, eftersom vi fick in så 
många nya böcker förra året, framförallt genom 
donationer. 

Med vänlig hälsning, 
Gunilla Luthra 

En rad från kassören 
På ekonomifronten ser allt bra ut. Föreningen har 
fortsatt god likviditet och skatter, löner och 
räkningar är betalda. Vi har under hösten även 
införskaffat ytterligare ett biblioteksskåp och annat 
smått och gott som behövs i den dagliga 
verksamheten. Styrelsen har dessutom beslutat 
att utöka lärarkåren med ytterligare en lärare i den 
blå gruppen fr o m vårterminen. På tal om vår-
terminen så är det snart dags för terminsavgifter 
igen, vilket jag kommer att återkomma kring i 
januari. Om det är någon som behöver hjälp med 
skolavgiften, så har skolan en stipendiefond som 
kan användas i mån av behov. Hör i så fall av er 
till mig.  

Med vintriga 
hälsningar, 
Johan Jonsson 

nytt från 
 styrelsen 

några ord från 
 biblioteket 
Som de flesta känner till så var biblioteket stängt för inventering den 
16 oktober. Tack vare många föräldrars hjälp hann vi gå igenom alla 
böcker, musik-CD, filmer på DVD och video, och tidningar. Vi har 
därefter uppdaterat biblioteksregistret och har nu god kontroll över 
innehållet i biblioteket. Vi är också i färd med att se över vårt behov 
av nya böcker, CD med bok, DVD, m.m. Skicka gärna förslag på 
inköp till Gunilla Luthra (gunilla_luthra@hotmail.com), som är 
styrelseansvarig för biblioteket. 
Utlåningen av böcker sköts till stora delar av skolföreningens 
föräldrar. Om ni har möjlighet att ställa upp i biblioteket någon gång 
under vårterminen så skicka ett mejl till Gunilla Luthra så att vi kan 
hitta ett datum som passar. 
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studiebesök på NHM 
 6 november 2005  
Den 6 november hade Svenska 
Skolföreningen förlagt under-
visningen till Nordic Heritage 
Museum. Som tur var hade 
meteorologerna spått fel och regnet 
gav vika för ett strålande solsken. 
Alla grupperna drog nytta av det 
vackra vädret och hade rast 
utomhus på den roliga lekplatsen. 
Det passade speciellt bra för röda 
gruppen som hade tema På 
lekplatsen. 
Vi passade på att öva inför vårt 
luciatåg som kommer att äga rum 
på museet. Barnen tog i ordentligt i 
sångerna och det lät riktigt bra. 

Alla blev glada av att komma ut och leka i det vackra höstvädret after museibesöket. Barnen hade fullt med spring i benen, så det var 
bara föräldrarna som behövde tanka på lite för att orka hålla igång. 

Foto: Stina Cowan 



13 

sk
ol

 

BLADET 
Flera grupper tog också tillfället i akt att besöka 
museets utställningar. Den tillfälliga utställningen 
om samer i Alaska var särskilt intressant. 
Det blev en rolig dag på och vi är privilegierade som 
har tillgång till ett sådant fint museum. 
— Stina Cowan 

Så är det snart dags igen att hälsa det gamla året 
farväl och ringa in det nya året, 2006.  Innan dess 
kan det för många vara dags att tänka på skatte-
planeringen, bland annat hur donationer till väl-
görande ändamål kan reducera skatten.  Om ni 
själva befinner i den situationen ser vi gärna att ni 
tänker på Svenska Skolföreningen.  Vi är en 501(c)
(3) non-profit organization, så donationer till skolan 
kan eventuellt vara avdragsgilla i deklarationen för 
2005.  Ni bör givetvis kontrollera med en kvalificerad 
revisor om detta gäller i er egen situation.   
Kom också ihåg att många företag har så kallade 
matching gifts program vilket betyder att donationer 

till välgörande ändamål kan matchas av företaget, 
och därmed fördubbla värdet av er donation till 
skolan. Detta finns på alla större företag som Micro-
soft och Boeing men även på många mindre firmor.  
Fråga er kontaktperson i Human Resources om 
detta.  
Om ni behöver någon hjälp eller har frågor kan ni 
gärna kontakta mig per telefon (206) 313-3559. 
Med vänlig hälsning,   
Stefan Persson - Fundraising 

Tänk på Svenska Skolföreningen! 

I skrivande stund har vi fått brev från Johan Jonssons kompis, Christian Bujan, som arbetar på Bonniers 
Bokklubb. De har gjort en rensning och har en laddning böcker som de vill donera till vårt bibliotek. Vilken 
julklapp! Jätteroligt. Christian och Bonniers Bokklubb skänkte böcker förra terminen med. Kul att de tänker på 
oss och passande nu när barnen läser så mycket. Vi har också inhandlat en skåp till för alla böcker och de 
blir roliga tillskott i biblioteket till nästa år. 
        Hälsningar, 
        Styrelsen 
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barnbokens dag 
 13 november 2005  
Det blev en lyckad temadag då vi 
alla firade Astrid Lindgrens 
födelsedag och Pippi som har 
funnits i 60 år. Förutom alla 
stationer man besökte bjöds det 
även på tårta och saft. Det var 
sammanlagt sex olika stationer 
och varje station stannade man 
på i ca tjugo minuter. De flesta 
hade klätt ut sig och man kunde 
skåda Pippi, Emil, Alfred, 
Madicken, Ronja, Ida, Prinsessan 
på ärten, Stora My m.fl. 
Hur firade Pippi sin födelsedag? 
Det kan du läsa mer om på annan 
plats i tidningen. Resultatet växte 
fram under dagen och alla 
grupper fick vara med och arbeta 
fram texten tillsammans. 

Brandgula gruppens elever hade i 
förväg förberett sig genom att läsa 
en bok. Det var en stunds lyss-
nande för övriga elever och bra 
lästräning för brandgula gruppens 
elever. 
Vilken svensk författare eller för-
fattarinna har skrivit vilken barn-
bok? Det var en av uppgifterna 

som gruppen tillsammans var 
tvungna att klura ut. Det gällde att 
para ihop rätt författare med rätt 
bok. Till deras hjälp hade de även 
bilder och förhoppningsvis mindes 
de hur bra böckerna var och 
inspirerades till att läsa ytterligare 
böcker. 

Vingböcker är ett nytt läsmateriel 
som skolan köpt in. Det fick 
eleverna bekanta sig med på en 
annan station. Det handlade om 

Inspirationen flödar när Stina och barnen författar sagan om Pippis födelsedag.  

Mariana och eleverna parar ihop rätt författare med rätt bokfigur:  
Vilken välkänd ko har Tomas Wieslander skrivit om? 

De äldre barnen läste för de yngre. 
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att läsa en bok och därefter göra en arbetsuppgift. 
Materialet finns i olika svårighetsgrader och kan 
användas i alla åldersgrupper.  

Biblioteket var ytterligare en station. Alla fick 
möjlighet att låna böcker och även lyssna till ett 
inspirerande föredrag om några böcker som vår 
praktikant Hanne höll. 
När du läser många böcker behöver du kanske ha ett 
bokmärke? Det var en station som uppskattades. 
Kreativiteten bara sprudlade. 

Här jobbar Lena och eleverna med Vingböckerna. 

Alla fick med sig ett egentillverkat bokmärke hem. 

Något av det roligaste under dagen var att läsa  
och lyssna på många böcker och sagor! 

Hanne läser och pratar om biblioteket. 
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Till mellanmålet fick barnen tårtor dekorerade med bilder 
av två kända barnboksfigurer, givetvis dagens jubilar 
Pippi, men också Sune, som är yngre men mycket om-
tyckt bland skolans elever. 

När vi avslutat grupparbetena fick vi lyssna till sagan som 
alla skrivit tillsammans. Ni kan läsa den på nästa sida, och 
den är lika rolig att läsa som den var att skriva! 

Innan vi gick hem tog vi en gruppbild för att föreviga alla 
påhittiga barns utklädslar, och alla glada men trötta barn 
och vuxna som haft roligt på temadagen! 

Det var en intensiv men mycket trevlig och 
lärorik dag för alla. Det var roligt att se små 
och stora samarbeta över åldersgränserna. 
Tack alla som var med och hjälpte till!  
— Mariana Jäder Näslund 

Foto: Maria Staaf 
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Pippi fyller år 
 en saga skriven av våra skolbarn  
Berättelsen är skriven av 
Svenska Skolföreningens 
elever i blå, gula och brandgula 
grupperna på Barnbokens dag 
den 13 november 2005 
 
Det var en gång en dag när Pippi 
vaknade så tidigt. Klockan var ett 
på morgonen. Sen gick Pippi 
nerför trapporna och såg en björn 
som hette Bamse. 
– Är du bra på att laga mat? 
frågade Pippi. 
– Ja, det är jag. Jag kan laga stor 
frukost till dig och tårta. Varför 
frågar du egentligen? Jag är ju 
jättebra. 
– Gör en prinsesstarta då, sa 
Pippi. 
Pippi och Bamse blåste upp 
ballonger. Sen kom en liten 
Bamse med en penna och ett 
papper. Han ritade en orm. Men 
det var en magisk penna så 
ormen hoppade ut från pappret. 
Då sa lilla Bamse: Hoppsan! 
Det tyckte Pippi var kul. Men hon 
tyckte inte att det var så kul sen 
när ormen åt upp en bit av tårtan. 
Pippi tog ut ormen och la den i 
gräset och gav den lite blad. 
Sen bakade hon en ny tårta. 
Pippi började tänka på vilka hon 
skulle bjuda. Hon ville bjuda 
Tommy och Annika och de två 
poliserna. Pippi ville också bjuda 
Madicken och Pettsson och 
Katten Jansson och Pelle 
Svanslös och Emil och Ronja och 
Sune Tjejtjusare. 
Pippi var nöjd med sin lista. Men, 
nej, nu har jag ett problem, tänkte 

hon. Jag har ju ingenstans att ha 
festen. 
Pippi fick en idé. Hon gick till 
Tommy och Annika. De tyckte det 
var en konstig ide. 
– Är du säker på att du vill riva 
Villa Villekulla? 
– Nej, ni har rätt, sa Pippi. 
– Du kan väl ha kalaset hemma 
hos oss, sa Annika. 
– Men det går nog inte, sa 
Tommy. Våra föräldrar tillåter inte 
det. De känner ju inte dina gäster. 
– Vem bryr sig om vi får, sa Pippi. 
– Vår mamma och pappa bryr sig, 
sa Tommy och Annika samtidigt. 
– Jag vet, sa Pippi, jag bygger ett 
större hus i parken där festen kan 
vara. 
– Nej, nu vet jag. Jag använder 
mina guldpengar till att köpa ett 
cirkustält. 
– Jag ska också köpa en propeller 
att sätta på Lilla Gubben så han 
kan flyga över alla människor på 
kalaset. 
Pippi tänkte så länge att hon 
behövde gå på toaletten. Hon 
sprang så fort att hon nästan 
kissade på sig. 
Pippi gick till banken och hämtade 
mer guldpengar. Sen gick hon och 
köpte allt hon behövde. Hon köpte 
läsk och hamburgare.  
När Pippi hämtade propellern så 
var det något fel på den så hon 
behövde köpa en ny. 
När Pippi kom hem såg hon att 
det var hål i alla läskflaskorna. 
Hon såg att Lilla Gubben hade 
tuggat på alla flaskor. Hon red 
tillbaka till affären för att köpa nya 
flaskor men de hade inga kvar. 

Kalaset skulle snart börja. Vad 
skulle Pippi göra? 
Pippi var ledsen nar hon red hem. 
Men när hon kom hem fick hon en 
ide. Hon gick till sitt ihåliga träd 
och hämtade sockerdricka.  
Nu kunde kalaset börja. 
De första som kom var Katten 
Mans och Findus. De var sura. 
– Varför är inte vi bjudna? 
– Herr Nilsson måste ha gömt era 
inbjudningskort. Det är klart att ni 
får komma, sa Pippi. 
Måns var fortfarande arg. Pippi 
gav Måns en bit pizza. 
– Hurra pizza, sa Måns. Sen var 
han glad igen. 
Sen kom alla Pippis kompisar till 
kalaset. 
Pippi fick en Game Boy av 
Tommy. Hon fick en Game Cube 
av Annika. Av tjuvarna fick hon en 
xBox. Av poliserna fick hon en 
flöjt. Av Prusseluskan fick Pippi ett 
gratiskort så hon kunde komma in 
på barnhemmet gratis. 
– Nu ska vi kasta tårta på 
varandra, sa Pippi. 
Och det gjorde dom. 
När Pippi la sig på kvällen hade 
hon grädde i hela ansiktet. Men 
hon hade haft en jätterolig dag. 
 
Grattis på 60-årsdagen Pippi! 
önskar Svenska Skolföreningen i 
Seattle! 
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Den 15 augusti flyttade familjen 
Ander till Seattle/Kirkland från 
Bromma, Stockholm. Joel (gula 
gruppen) går i Juanita Elementary 
i andra klass och lillebror Noah 
(röda gruppen) som snart är 4 år 
går på St John’s preschool. 
Mamma Helene, som jobbat för 
Microsoft sedan 13 år i Sverige, 
jobbar nu på campus i Redmond 
med reklam. Pappa Robert, som 
jobbat som bolagsjurist med 
inriktning på konkurrensrätt och 
anti-trust law, är relocation 
manager  ( f ly t tgubbe)  och 
hemmapappa tillsvidare. Till 
hösten -06 vill Robert vara i gång 
med en professionell verksamhet 
igen och tar gärna emot tips☺! 

Flytten från Bromma och anpass-
ningen till Seattlelivet har gått fint 
så här långt med god hjälp av nya 
och gamla vänner. Nyfikenhet och 
upptäckarlusta har varit drivande 

krafter i beslutet att flytta till 
Seattle. Vi ses på skolan! 

—Robert, Helene,  
Joel & Noah 

familjen  
 Ander  

familjen  
 Berggren  

Familjen Berggren bodde i Seattle i två år. 
Pappa Teddy arbetade på Ericsson, mamma 
Lena var engagerad i skolföreningens 
styrelse, Rebecka gick i brandgula och Alice i 
blå gruppen. De flyttade tillbaka till Sverige i 
augusti 2005 och skrev brev till oss i oktober. 

Här i Stockholm är det fin höst, även om 
vi inte hunnit njuta så mycket av den. 
Efter en månad har vi fortfarande inte 
plockat upp alla lådor. Det är ett problem 
att flytta tillbaka till lägenhet efter att ha 
haft stort hus! Förhoppningsvis blir vi 
klara till jul... 
Det är faktiskt bra mycket jobbigare att 
flytta hem än utomlands. När man 
kommer hem får man fixa allt själv. 
Barnen har dock vant sig vid svenska 
samhället från första minuten. Rebecka 
har sedan vi kom hem varit med sina 
vänner konstant, det är som om hon 
aldrig varit härifrån. Alice har tyckt att det 
varit lite tristare i svensk skola. Hon tycker 
att slöjd och så mycket gymnastik är helt 

onödigt. Men även hon har kommit in i 
skolan jättebra och har redan massor av 
tjejkompisar. Alice läser nu jättebra på 
svenska så det fungerar alldeles utmärkt 
för henne att gå i 2:a klass. Så tack Lena 
för att du hjälpte henne med detta för hon 
har verkligen lärt sig mycket av din 
undervisning. Utan dig och Svenska 
Skolföreningen hade hon väl fått börja i 
ettan, vilket varit en katastrof med tanke 
på att man i USA ligger längre fram i 
andra ämnen.  
När det gäller engelskan så har skolan 
skapat en liten grupp av årskurs 2, 
bestående av sex barn som alla har 
engelska som hemspråk eller som bott 
utomlands, så att de får mer kvalificerad 

undervisning. Det är ganska otroligt att 
det är sex av 48 barn som har engelska 
som ett av sina språk. Däremot i 
Rebeckas klass finns det bara en annan 
pojke som har engelsk förälder och jag 
måste säga att barnen i 5:e klass 
verkligen kommit långt i engelskan. De 
håller på med oregelbundna verb etc. 
som man själv höll på med i 7:e eller 8:e 
klass. Redan i 6:e klass börjar de med C-
språk. Rebecka är inne på att lära sig 
spanska, och det verkar ju vara helt rätt.  
Hälsa alla jättemycket och lycka till med 
utvecklingen av svenska skolan.  

Vänliga hälsningar, 
Lena Berggren 
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Födelsedagsfirande på Rainforest Cafe.  
Foto: Louise Näslund 

familjen  
 Jäder Näslund  
Hej! 
Vi heter Mariana Jäder Näslund 
och Jonas Näslund. Mariana är ny 
lärare i brandgula gruppen och 
Jonas jobbar på Ericsson i 
Redmond. 
Vi flyttade hit till Seattle i slutet av 
augusti. Vi har tre barn, Emil 11 
år, Louise 7 år och Oliver 4 år. 
Hur hamnade vi i Seattle? Tjaa 
det började med att Jonas kom 
hem i vintras och undrade om vi 
alla skulle kunna tänka sig att 
flytta till Düsseldorf. Efter en del 
turer så blev det Seattle istället 
men utomlands hamnade vi. Vår 
flytt till Seattle är framförallt ett 
äventyr under några år då vi 
hoppas kunna bredda hela 
familjens vyer och färdigheter. Det 
har framförallt varit och är 
fortfarande lite tufft för barnen 
men de verkar ha börjat finna sig i 
sina nya miljöer och pratar bara 
ibland om att de längtar hem. Vi 
planerar att stanna i 2-3 år. 

Vi bor i Sammamish, Trossachs 
där vi hyr ett hus och våra två 
äldsta barn går i Cascade Ridge 
Elementary medan Oliver går på 
en Montessoriskola en liten bit 
längre bort. Vi har så smått börjat 
få saker på plats, körkort är tagna, 
bilar köpta och även några gardi-
ner och tavlor är uppsatta. Vi har 
även börjat hitta i affärer, även om 
det tar ett tag att vänja sig med 
skillnaderna i ingredienser etc.  
Starbucks har blivit vårt och 
framförallt Marianas favorit tillhåll. 
Jonas undrar dock varför vi inte 
fått platinum-kort och kan gå före i 
kön så ofta som vi är där. 
Hittills har mycket av livet handlat 
om att bara få kontroll över 
tillvaron, men ambitioner inne-
håller att gå regelbundet på gym, 
plugga lite engelska, samt deltaga 
i ett lämpligt urval av SWEAs alla 
aktiviteter för Mariana. Sedan 
hoppas vi att det blir tid över för 
shopping också. Det finns ju 
mycket att handla här. För Jonas 
del handlar det mycket om arbete 

men ambitionerna är likartade. Vi 
hoppas också kunna åka skidor 
och resa och se oss om här i 
USA.  
Lite mer om oss själva: Mariana 
är född 1968 och härstammar från 
Sandviken. I sin ungdom eller 
snarare tidiga ungdom (jämfört 
med sin mellan-ungdom just nu) 
så var hästar det stora intresset. 
Pluggade sedan först till fritids-
pedagog. Arbetade med det tills 
Emil föddes men vidareutbildade 
sig några år senare till grund-
skollärare 1-7 år. Har jobbat på 
Gärdesskolan i Sollentuna sedan 
1998. Jonas är civilingenjör från 
Uppsala och har vigt sitt liv åt 
Ericsson, har just fyllt 40. Jonas 
kommer från Gottne som ligger en 
bit utanför Örnsköldsvik. 
Innan vi flyttade hit så bodde vi i 
So l l en tuna  s t rax  u tan fö r 
Stockholm. 

— Mariana, Jonas, 
Emil, Louise, och Oliver 

Jonas, Emil och Louise en vacker dag i Seattle: En Ericsson-
anställd är alltid redo för samtal…  Foto: Mariana 
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luciatraditionen 
 och dess historia  
av Lena Powers 

Lucia kom officiellt till Sverige för första gången år 
1764 och var en sed som spreds bland de högre 
stånden. Men varifrån kommer traditionen?  
En skånsk präst skrev 1764 så här i sina memoarer 
“… en vitklädd ängel stod i rummet, med vingar på 
ryggen. I varje hand hade hon en stor silverljusstake. 
En annan flicka bar in mat och starkvaror…” Efter 
några årtionden hade vingarna ersatts av en gloria 
av ljus runt huvudet, vilket man tror kommer från 
Tysklands tradition att Jesus delade ut gåvor till 
barnen. Han var klädd i vitt med gloria runt huvudet. 
En del tror att luciatraditionen kom ur bonde-
familjernas tradition att servera frukost tre gånger 
under årets längsta natt, natten mellan 12 och 13 
december. Natten kallades “lusse långnatt” och 
djuren kunde tala denna natt. Den äldsta flickan i 
familjen klev upp tidigt och gjorde kaffe med dopp till 
de andra sovande i huset. Hon hade nattskjorta och 
satte de levande ljusen i håret eftersom hon bar 
kaffebrickan med båda händerna. Det var nödvändigt 
att stiga upp i ottan, annars kom lussegubben eller 
lussekärringen och fyllde gården med löss. 
Bakgrunden tros vara likheten mellan “lucia” och 
“lus”. Nu provsmakades julmaten. Man ansåg att det 
skulle vara tre frukostar före dager. Åt man gott 
denna natt, när solen vände på sin bana, skulle det 
bli gott om mat resten av året.  
I vissa delar av Sverige var det vanligt på 1800-talet 
att “lussa” kvällen före eller i tidiga ottan. Man klädde 
ut sig till lussegubbar eller lussekärringar och 
besökte grannarna. På varje ställe väntade man sig 
förtäring, gärna starkvaror. På universiteten hade 
man en lucia som centralfigur i sina fester denna natt 
och pojkstudenterna gick runt bland gårdar och hus 
och sjöng för att samla in pengar till studierna. 
Lussenatten blev sedermera en ”fyllenatt”. Detta 
gillades inte av nykterhetsförbunden, frikyrko-
församlingarna och folkhögskolorna som jobbade 
hårt på att förändra traditionen och i slutet av 1800-
talet dök en snällare variant av lucia upp på Skansen 
och starkvarorna var utbytta mot kaffe. 
Den moderna luciatraditionen slog igenom 1927 då 
Svenska Dagbladet ordnade den första luciakortegen 

genom Stockholm. Idén kom från New York, där en 
svensk PR-man hade ordnat en parad med en 
svensk lucia. Efter det ordnades det tävlingar överallt 
och man korade sin egen lucia och Stockholms lucia 
rider nu genom Stockholms gator varje år. Lucia firas 
i Sverige den 13 december för att föra in ljus, hopp 
och glädje under årets mörkaste period. Man sjunger 
luciasånger på varje dagis, skola och företag. 
Luciagestalten symboliserar en ung flicka, Lucia, 
som år 304 blev avrättad i Syrakusa på Sicilien. Det 
var en romersk stat och kristendomen var förbjuden. 
Lucia var kristen och hade i sin kristna fromhet gett 
sin hemgift åt de fattiga eftersom hon skulle gifta sig 
med en rik man. Fästmannen kände sig bedragen 
och angav Lucia. Som hämnd stack hon ut sina ögon 
som skickades till fästmannen. Hon dömdes att 
brännas på bål men lågorna vek undan. Slutligen 
blev hon dödad genom att ett svärd stacks in i 
halsen. Lucias röda band ska symbolisera blodet 
som rann. Lucia är också de synskadades skydds-
helgon. Lucia betyder ljus. 
Luciasången förde skalden Gunnar Wennerberg med 
sig hem från Neapel på 1850-talet. Han hörde en 
sång med refrängen “Sankta Lucia” som blev vår 
Luciasång. Den syftade egentligen på fiskehamnen i 
Neapel som är uppkallad efter helgonet Lucia. 
 
Källor: Svenska traditioner - Ebbe Schön, Nationalencyklopedin, artiklar ur 
Dagens Nyheter och från www.google.com. 
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vad sjunger vi 
 egentligen?  
— Av Maria Staaf  

I december månad sjunger och 
hör vi luciasången dussintals 
gånger, och för det mesta tänker 
vi säkert inte närmare på den 
välbekanta texten. Men vad 
betyder egentligen alla de där 
ålderdomliga orden i texterna? 
Svenska språknämnden har tagit 
upp det på sin webbsida, 
www.språknämnden.se, och här 
är ett sammandrag av deras 
förklaringar av ord och fraser från 
de olika varianterna av lucia-
sången.  

Natten går tunga fjät 
Fjät är ett gammalt ord för steg 
eller spår, besläktat med fot, och 
förekommer också i ålderdomliga 
uttryck som ett tuppfjät. 

runt gård och stuva 
Stuva betyder stuga och var förr 
en vanlig form, särskilt i sydvästra 
Sverige. 

Kring jord som sol´n förlät 
Förlåta betyder här överge eller 
lämna. 

skuggorna ruva 
Ruva, i betydelsen vila över, är 
kanske inte så svårt, för det ordet 
används än i dag, t ex hönorna 
ruvar på äggen.  

Drömmar med vingesus 
Vingesuset betyder troligen suset 
av vingar, som det också står i en 
av verserna: i alla tysta rum, sus 
som av vingar. Det finns också en 
överförd betydelse av ordet 
vingsus, som används när man 
talar om att tiden går fort, tidens 
vingslag. 

under oss sia 
Under handlar inte om över och 
under, utan om underverk, och 
sia är ju att förespå. Tillsammans 
med vingesuset talar alltså 
refrängen om att drömmarna före-
spår kommande under. 

Tänd dina vita ljus, sankta Lucia 
… klarar vi nog utan hjälp från 
språknämnden! 
Språknämnden avslutar med att 
konstatera att de ålderdomliga 
order och ibland aviga ord-
följderna ”vill skapa gåtfullhet och 
poetisk känsla genom dunkla 
anspelningar på annan poesi och 
diffust bildspråk, ett slags kombi-
nation av romantik och post-
modernism”. Men för egen del så 
funderar jag inte mycket på den 
språkliga analysen när jag väl hör 
barnens röster växa fram i 
mörkret, ser de första fladdrande 
ljusen och lyssnar till den väl-
bekanta refrängen: 

Då i vårt mörka hus  
stiger med tända ljus  

sankta Lucia, sankta Lucia! 
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av Lena Powers 

Glögg 
I Sverige har man druckit glögg sen 
1500-talet. I början var det mest varmt 
vin med socker i, som det tyska 
”Glühwein”, och det hette glödgat vin. 
Man tror man började krydda vinet för 
att dölja dålig smak och värmde det i 
det kyliga klimatet. Sedermera till-
sattes mer kryddor och sprit för att 
göra glöggen starkare, ju starkare 
sprit, ju mer kryddor. Gustav Vasa var 
en som gillade glögg med karde-
mumma, honung, nejlikor och kanel i. I 
slutet av 1800-talet framställdes glögg 
på flaska och såldes med fina etiketter 
med tomtar på. Numera är glögg lika 
vanligt som tomtar vid jul. 
 

Lussebullar 
Lussebullen är viktig vid lucia. Den blir 
gul av kryddan saffran som kommer 
från det röda pistillmärket i en krokus 
som blommar sent och växer i 
Spanien. Det går åt ca 160 000 
blommor till ett kilo saffran. Blomman 
ska plockas innan solen går upp och 
pistillmärket ska torkas i ett såll och 
vändas över en glöd.   
Lussekatten härstammar från tidig 
folktro. Man trodde att helgonet Niko-
laus hade en djävulsfigur, Lucifer, med 
sig då han delade ut gåvor till barnen. 
Lussebullen formades som ett solkors 
för att skrämma bort Lucifer och locka 
fram solen. Saffran har använts som 
krydda och medicin i alla tider och den 
anses hjälpa mot sömnlöshet och 
förkylning. 

glögg och 
lussebullar 
 en historia  

Julotta 
För morgonpigga är det 
julotta på  svenska på juldags-
morgonen, den 25 december 
kl. 7.00, i Gethsemane 
Lutheran Church. Med-
verkande är bl.a. sopranen 
Mar i e  B i rve ,  Swed i sh 
Women’s Chorus och SVEA 
Male Chorus. 

Gethsemane Lutheran Church 
ligger på hörnet av 9th 
Avenue och Stewart Street i 
Seattle. Gratis parkering finns 
vid kyrkan.  
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julrecept 
 glögg och lussebullar, vad annars? 

Glögg för alla 
Jag har gjort min egen glögg varje jul sedan jag kom till 
Seattle, där utbudet på glögg i affärerna är klent. Eftersom 
jag vill erbjuda både en ”vanlig” glögg och en mer 
bilförarvänlig variant, har jag ändrat receptet för att kunna 
använda samma bas till båda sorterna. Eftersom 
glöggtillverkning är en konst och inte en vetenskap så bör 
ni se mängdangivelserna i receptet som ungefärliga: ta så 
mycket av varje kryddsort som ni själva tycker verkar bra, 
så blir det nog gott. 

1  apelsin 
2  cm färsk ingefära, tunt skivad  
3  kanelstänger 
½  msk nejlikor 
1  msk kardemummafrön 
2  dl socker eller ljus farin 

1. Tvätta apelsinen noga och skala den tunt med en 
potatisskalare. Skiva ingefäran. 

2. Rosta kanelen, nejlikorna och kardemumman i en 
tjockbottnad kastrull i ungefär två minuter, eller tills det 
börjar lukta jul.  

3. Häll i 2 dl vatten och sockret i kastrullen. Rör tills 
sockret smält.  

4. Ta av kastrullen från spisen, rör i apelsinskalet och 
ingefäran. Häll det i en glasburk och låt stå åtminstone 
över natten, men inte mer än en vecka.  

5. Sila av kryddorna och häll den doftande 
sockerlösningen i en kastrull. 

Nu är det bara att välja. Om du vill servera glöggen till 
barn och bilförare, så häll i två flaskor alkoholfritt vin, värm 
till kokpunkten, och tillsätt sedan extra socker allt efter 
smak. Om du hellre gör traditionell glögg, så kan du 
använda vanligt rödvin. Smaken blir rundare och godare 
om du tillsätter 2 dl portvin och/eller ½ dl konjak. Smaka 
av med extra socker efter behov. Eftersom det här är en 
familjetidning så avslutas receptet här, men de historiskt 
intresserade vet säkert att glögg ofta innehåller en eller 
annan deciliter vodka dessutom, vilket inte påverkar 
smaken men dock verkan.  
Servera i små glas eller koppar med skållad mandel och 
russin! 
 

God Jul! 
Maria 

Hjälp! 
Just till jul använder man gärna sina traditionella svenska 

recept med alla udda ingredienser som inte finns i affärerna 

här eller som man inte kommer på vad de heter på engelska. 

Nu finns det hjälp! Kolla www.recepthjalpen.se, med över-

sättningar av ingredienser, måttomvandlingar, och även 

tillagningstekniker. Praktiskt! 

Lussebullar 
Den svenska varianten av det här receptet innehåller 
Kesella (Arlas varumärke för kvarg). I butikerna här 
heter produkten quark.  

150 g smör 
5 dl mjölk 
1 g saffran (2 kuvert) 
50 g  jäst  
125 g kvarg (”quark”)  
1 ½ dl sirap 
1 ägg, stort 
½ tsk salt 
19-20 dl vetemjöl (ca 1100 g) 

50 g jäst motsvaras av knappt fyra ½-oz paket färsk jäst 
eller 7 tsk (14 g) torrjäst, men kolla gärna förpackningen 
på den jästen du har för att vara på den säkra sidan. 
1. Smält smöret i kastrull. Tillsätt mjölken och låt det bli 

fingervarmt, 37°C (98°F), eller närmare 50°C (120) 
om du använder torrjäst. 

2. Stöt saffran med 1 tsk socker och blanda i mjölken. 
3. Finfördela jästen i en bunke och häll degvätskan 

över. 
4. Tillsätt kvarg, sirap, ägg, salt och det mesta av vete-

mjölet. Arbeta till en smidig deg. Strö över lite mjöl. 
Låt degen jäsa i minst 40 min.  

5. Ta upp den jästa degen och arbeta del väl. Dela 
degen i mindre delar, forma figurer och lägg dem på 
en plåt. Låt dem jäsa övertäckta på plåten ca 25 
min. Sätt under tiden ugnen på 250º (480°F). 

6. Pensla med ägg uppvispat med lite vatten eller 
mjölk, och garnera med russin. Grädda små figurer i 
mitten av ugnen i 6-8 min, mellanstora figurer i 
mitten av ugnen i 10-15 min, och större figurer i 
nedre delen av ugnen i 15-20 min. 
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de svenska 
jultraditionerna 
 och deras ursprung  
av Lena Powers 

Advent 
Advent är de fyra söndagarna 
innan juldagen. Advent inleder 
kyrkoåret i Sverige och julfirandet 
kan börja. Ordet advent är Domini 
på latin och det betyder herrens 
ankomst och adventstiden är 
väntan på herrens ankomst, Jesu 
födelse. Adventsljusstaken kom 
från en tysk sed och infördes i 
Sverige av diakonissorna på Ersta 
sjukhus i Stockholm. De hade till 
en början en adventsgran där de 
tände ett ljus för varje dag under 
varje vecka i advent, sammanlagt 
28 ljus. Under 1920-talet byttes 
granen ut mot en adventsljus-
stake, liknande den som används 
i den lutherska kyrkan. Den kan 
vara rund eller på rad men pryds 
med lingonris eller mossa och har 
fyra ljus, ett för varje söndag i 
advent. 

Elljusstake 
Den första elektriska ljusstaken 
tillverkades 1937 av Philips i 
Göteborg. Det var en anställd som 
tog returnerade julgransbelys-
ningar och satte i en ljusstake för 
sju ljus. Idén utvecklades vidare 
och trots motstånd var en ny 
succé född. Den anknyter till den 
gamla svenska traditionen att ha 
ljus i fönstren innan julottan för att 
hjälpa folk hitta vägen i mörkret. 
Denna ljusstake har nu blivit 
adventsljusstaken i varje svenskt 
hem. Det säljs en miljon elljus-
stakar varje år i Sverige.  

Man tror att det var sju ljus i den 
eftersom det var det i den judiska 
sjuarmade ljusstaken, som är 
fruktbarhetens symbol, eftersom 
Gud enligt Bibeln skapade världen 
på sju dagar. Elljusstaken till-
verkas nu också med fyra, fem 
och nio ljus och på senare år har 
den designats med upp till nitton 
ljus och kan användas hela året.  
Den svenska elljusstaken för-
växlas här i USA ofta med den 
judiska sjuarmade ljusstaken, 
men vår svenska elljusstake är 
nog helt enkelt en lampa som står 
i fönstret från första advent till 
trettondagen eller Tjugondag 
Knut! 

Adventsstjärna 
Adventsstjärnan symboliserar 
Davids stjärna eller polstjärnan, 
som lyste över Betlehem för att 
leda de tre vise männen till stallet 
som Jesus föddes i. Den första 
adventsstjärnan tillverkades i en 
missionsskola i Herrnhut i Tysk-
land på 1880-talet och seden kom 
till Sverige på 1920-talet.  I början 
hängdes den i taket men senare i 
fönstret.  

Julkort 
Man tror att julkorten härstammar 
ur traditionen att lämna ett kort 
med hälsningar vid nyår. Det 
gjorde man redan på Jesu tid, då 
på palmblad. Det första julkortet 
handmålades 1872 i England i 
1000 exemplar och blev en succé. 
Julkorten hade en seg start i 

Sverige p.g.a. den höga porto-
kostnaden, men sedan posten 
tagit fram ett billigt julkortsporto 
tog försäljningen fart. Den 
svenska illustratören Jenny 
Nyström arbetade idogt med att få 
fart på julkortstillverkningen i 
början av 1900-talet. Hon sam-
arbetade med Axel Eliassons 
konstförlag (sedan Bonnier tackat 
nej till hennes samarbete). Jenny 
Nyströms tomtar var och är ett 
populärt motiv på svenska julkort 
som säljs över hela världen. 

Adventskalendern 
Adventskalenderns saga började i 
mitten av 1880-talet. Det var en 
tysk mamma som ville göra tiden 
fram till jul lite lättare för sin 
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fyraårige son, Gerhard. Hon satte 
tjugofyra kakor på en bit färgglad 
kartong. Gerhard fick äta en kaka 
om dagen fram till jul. När han var 
vuxen och blev delägare i ett 
tryckeri, kom han ihåg sin barn-
doms kak-kalender, vilket inspi-
rerade honom till att ge ut den 
första tryckta adventskalendern 
1903. År 1934 tog Svenska 
Flickors Scoutförbund fram den 
första svenska julkalendern. Dess 
ledare tyckte att den tyska idén 
kunde användas att tjäna pengar 
på. De svenska kalendrarna 
målades av Aina Stenberg 
Masolle som ritade bilder från sitt 
hem i Siljansnäs. Hon målade 
Barnens Adventskalender i över 
30 år. På 50-talet tog advents-
kalendrarna fart i hela världen och 
även på radio. Snart började de 
delas ut i reklamsyfte. 1969 kom 
adventskalendern på tv, med en 
ny saga varje år; Teskeds-
gumman från 1967 har varit den 
populäraste. 

Tomte 
Den ursvenska tomten var en liten 
pyssling som bodde i gården och 
tog hand om den och hjälpte till 
med djuren. Det gällde att hålla 
sig väl med honom annars skulle 
djuren och skörden fara illa. Den 
enda lön tomten ville ha var lite 
mat då och då men det viktigaste 
var en tallrik gröt med en smör-
klick i som ställdes ut på trappan 
på julaftonsmorgonen. Tomten 
beskrivs som en liten gubbe, stor 
som ett femårigt barn, med långt 
skägg. Ordet tomte kommer från 
gubben på tomten = tomtegubbe. 
Han förknippades aldrig med 
julklappar eller andra jul-
traditioner, förutom julgröten. På 
1800-talet hade man istället en 
utklädd person med bockmask, 
julbocken, som kom och klappade 
på dörren och slängde in en 
present (julklapp).  Under senare 
delen av 1880-talet började Jenny 
Nyström rita tomtar på sina julkort. 

Vid samma tid skrev Viktor 
Rydberg dikten ”Tomten”. 1875 
utgav Viktor Rydberg boken ”Lille 
Vigg” med bilder av Jenny 
Nyström där hon gav den svenska 
tomten sin profil. Man anser att de 
tillsammans skapade den svenska 
tomten. Ordet jultomte kom 1864, 
då det var titeln på en skämt-
tidning utgiven till julen.  

Midvinternattens köld är hård, 
stjärnorna gnistra och glimma.  

Alla sova i enslig gård 
djupt under midnattstimma. 

Månen vandrar sin tysta ban, 
snön lyser vit på fur och gran, 

snön lyser vit på taken. 
Endast tomten är vaken.  

— Viktor Rydberg 
I Tyskland firades traditionen med 
St. Nikolaus, som var ett helgon 
med ursprung från 300-talet. Han 
var en givmild man som kom till 
barnen med gåvor den 6 decem-
ber.  Då man under 1800-talet 
importerade mycket från Tyskland 
tros det att man också importe-
rade denna tradition. Den svenska 
tomten är en blandning av dessa 
tre, pysslingen, julbocken och St. 
Nikolaus. 
Endast Sverige har en tomte som 
är synlig. Ute i världen kommer 
tomten på natten mellan julafton 
och juldag, men i Sverige på 
julaftonen. Den vuxne, utklädde 

familjemedlemmen som frågar 
”Finns det några snälla barn?” dök 
upp i de svenska städerna vid 
1880-90-talet. Tomten vi ser i 
Disney-filmerna ritades 1931 av 
svenskättlingen Haddon Sund-
blom som reklam för Coca Cola, 
men dök sen upp i ”Jultomtens 
verkstad” av Disney. Det var här 
den rödklädde, tjocka, rund-
kindade tomten föddes och sen 
dess har den svenska tomten 
röda kläder. 

Julgranen 
Seden med julgran kom med 
slotten från Tyskland på 1700-
talet och spreds i de fina 
familjerna och blev allmän sed på 
1800-talet. Från första början 
ansågs julgranen hålla onda 
makter borta. Man hämtade en 
gran i skogen och satte den på 
olika ställen för att skydda gården 
mot onda krafter. När man 
började ta in den hängdes den i 
taket ovanför bordet och var ofta 
liten. Den kallades för julbuske 
och kunde ibland vara en pinne 
man satt kvistar i som ut-
smyckades. Efter julen skakade 
man den och barnen fick ta det 
som ramlade ner, ofta godis eller 
andra smågåvor. Senare tog man 
in större granar som dekorerades 
med frukt och flaggor. På 1940-50 
talet började man ha granar ute i 
trädgårdarna. 
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Halm 
En vanlig sed i Sverige är att ta in 
halm och lägga på golvet. Det 
ansågs ge tur och skörden skulle 
bli bra kommande år. Brand-
myndigheterna kämpade emot 
denna sed och man började 
tillverka halmprydnader istället. 

Julafton 
I Sverige är denna dag julens 
höjdpunkt, medan det i andra 
länder är juldagen som inleder 
julfirandet, vilket det också var i 
Sverige under den katolska tiden. 
I det gamla bondesamhället hade 
man arbetat hårt hela december 
och på julaftonskvällen var man 
klar och kunde börja firandet och 
därför blev det en högtidsstund. 
På julafton startade julfriden, som 
förr var inskriven i landskapslagen 
och den viktiga julkärven sattes 
upp. Om fåglarna genast satte sig 
att äta i kärven skulle skörden bli 
god. På julaftonsmorgonen 
serverades risgrynsgröt och man 
rimmade. Ingen fick äta ur det 
gemensamma grötfatet innan man 
rimmat. 

 
”Gröten var nog det allra bästa,  

synd att pappa åt upp det mesta” 
”I denna gröt så söt,  

hoppas jag finna en liten nöt” 
”Gröten är kokt i gryta och ej i fat, 

den som inte äter är riktigt lat” 
 

De sista julförberedelserna 
gjordes innan alla satte sig till det 
rikt dukade julbordet på kvällen. 
För många var julaftonen den 
enda dagen man unnade sig ett 
bad och därav seden med jul-
badet. Om man la en krans från 
midsommarfesten i vattnet gav 
det bättre hälsa och om en kvinna 
badade i en mans vatten hade 
hon bättre chans att bli gravid. 
Ofta badade hela familjen i 
samma vatten. 

På 60-talet började man visa 
”Kalle Ankas jul” och det har blivit 
en svensk julaftonstradition innan 
julklapparna öppnas. I kyrkorna 
läser man julbön och julevangeliet 
och adventstiden avslutas och 
julen kan börja!  

Juldagen 
Juldagen sägs vara Jesu 
födelsedag, även om ingen vet 
exakt när han föddes. På 300-
talet började de kristna i Rom fira 
Jesu födelse den 25 december. 
Tidigare hade man firat solfester i 
Europa och midvinterfester i 
Norden, men nu firade man Jesu 
födelse denna dag. I Sverige gick 
man tidigt till kyrkans julotta, ofta 
redan fyra på morgonen, och ljus 
sattes upp i fönstren för att hjälpa 
kyrkobesökarna hitta i mörkret. 
Man trodde även att denna natt 
var laddad med magi. Sägnen 
säger att man inte bör komma för 
tidigt till julottan för då kommer 
man till de dödas julotta som 
pågår strax innan. Man skulle 
heller inte komma för sent för då 
blev man sömnig resten av året. 
Det var viktigt att komma snabbt 
hem för då skulle man få bra 
skörd resten av året. Därför 
började man sabotera för de 
andra besökarna så de skulle bli 
sena hem genom att spärra vägen 
för dem eller göra andra hyss. 
Resten av juldagen skulle man 
vara stilla och studera skrifternas 
ord. Inget arbete fick ske. Kanske 
det är därför vi äter julmaten i två 
dagar så ingen behöver laga mat? 

Annandag jul 
I gamla tider hade man Staffans-
ritt denna dag. Det var bra för 
djuren att dricka ur andras källor, 
så därför red man från gård till 
gård. Dagen skulle ha mycket 
samvaro och skulle vara en glad 
dag. Nu började också julgillen, 
dvs. fester där man lekte blind-
bock och andra lekar.  Denna dag 
gick pojkarna runt och sjöng och 

tiggde till sina studier och fester, 
de var de så kallade stjärn-
gossarna som vi numera har i 
våra luciatåg. Man hade också 
julspel i dessa stjärntåg. Förr var 
det vanligt att gifta sig på 
annandagen. 

Trettondagen 
Dagen kallas Epifania som 
betyder uppenbarelsefest. Den 6 
januari, tretton dagar efter jul, firas 
att de tre vise männen kommer till 
Bet lehem med gåvor  t i l l 
Jesusbarnet. Gåvorna var myrra, 
guld och rökelse. De tre vise 
männen representerade hela 
världen. Adventsstjärnan skulle 
tas ner denna dag. Denna dag 
avslutade julfirandet innan man 
flyttade Knutsdagen och numera 
avslutas julen i Sverige på 
Tjugondag Knut. Förr hade man 
ofta julspel på trettondagen. 
Trettondagen inleder tiden fram till 
fastan som kallas epifaniatiden 
och pågår sex söndagar. 

Tjugondag Knut 
Då är julen slut och granen kastas 
ut. Den 13 januari är julens sista 
dag i Sverige. Tidigare firades den 
sista dagen den 7 januari, så 
kal lade Knutsdagen,  men 
flyttades på 1600-talet eftersom 
den helgonförklarade danska 
prinsen Knut Lavard mördades 
den 7 januari år 1036. Kyrkan ville 
också förlänga julfirandet att 
sträcka sig över midvinterblotet, 
så dagen flyttades till den 13 
januari vilket även Knuts namns-
dag gjorde. I gamla tider hade 
man en halmgubbe som man gav 
alla gamla sanningar till och den 
vandrade från gård till gård. I 
gamla tiders julgranar hade man 
ofta godis som barnen fick 
plundra granen på och sen 
kastades den ut och julen var slut. 
”Knut slår knut på julen” var ett 
gammalt talesätt. 
Källor: Nordiska museet, Nationalencyklopedin, 
Artiklar ur Dagens Nyheter och www.google.com. 
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ord och inga visor 
  

SÖKORD 
Hitta alla orden i listan! De kan finnas i alla riktningar: . 

KORSORD 

Julpyssel hittar man i 
många svenska 
tidningar vid den här 
årstiden, och här på 
andra sidan det stora 
vattnet vill vi ju inte vara 
sämre. Med temat jul 
har vi konstruerat ett 
korsord och ett sök-
ordspussel. Vi hoppas 
det är klurigt nog utan 
att vara alltför svårt, 
även om de allra minsta 
kanske kan behöva lite 
hjälp. 

               VÅGRÄTT 

      ▼   ▼  ▼    Dricker vi till jul och påsk 

         ►           Har ljus i håret 

    ►                 Allt är inte ___ som glimmar 

                  Fyra veckor före jul 

     ►               På huvudet när det är kallt ute 

  ▼                Lucia sjunger: Drömmar med ___ 

     ▼    ▼         LODRÄTT 

 ►                    Finns det några snälla ___ här? 

                  Snön ligger ___ på taken 

        ►              Klär vi till jul 

                Under röd luva 

  ►                     Hittar vi i julgröten 

               Hård yta på snön 

J U L G R A N Ö N S  ADVENT  RIMFROST 
U O J P E R A K S T  ENRIS  SAFFRAN 
L R T A P A N O N J  GLITTER  SKARE 
T Å S M S A L S Ö Ä  GRÖT  SNÖDRIVA 
O Y O I R B T F D R  ISTAPP  SNÖN 
M N R F E R Å S R N  JULGRAN  STJÄRNA 
T N F T Å L U C I A  JULTOMTE  STRÅ 
E A M R E T N I V S  LUCIA  TOMTEBLOSS 
S O I T N E V D A O  NYÅR  VINTER 
T Ö R G L I T T E R     
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Swedish School Association 
SKOLBLADET / Redaktionen 
Lena Powers 
1614 - 217th Place SE 
Sammamish, WA 98075 
 

FIRST CLASS 

Skoltröjor och skolväskor! 
Skoltröjan togs fram i maj 2000 och motivet 
valdes efter en teckningstävlan bland barnen. 
Tröjan är tvättäkta, tål att torktumlas, har ett 
bra tryck och kostar endast $12. Tröjan finns i 
alla storlekar från small barn till extra large 
vuxen. Provtröjor finns i biblioteksskåpet. 
Skolväskan är en rejäl väska i kanvas, off-
white med mörkblå skoning och handtag, samt 
med vår nya logo på ena sidan. Väskan kostar 
också $12. 

Kontakta Stefan Persson (stefan@perssonusa.com)  
för mer information, eller om du vill köpa en tröja eller väska! 


