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Gör söta snöbollar med god
smak av citron och vit choklad!
Sid.7

JULKLAPPSTIPS
Julklappar är alltid svårt att
hitta på, här får du några julklappstips vi hittat till henne,
pappa och flera andra!
Sid. 6

I LÄRARRUMMET
Succé-serien fortsätter...
Sid. 12

Julen närmar sig! Det gör även luciadagen, vilket betyder att Södra
Ängby framför sitt luciatåg. Den årliga traditionen har fått med en ny
medlem - tomtemor. ‘’Det känns spännande att vara Södra Ängbys
första tomtemor.’’ Säger Samiha Bhuiyan från klass 9:5.
Sid. 2

ÅRETS NOBELPRISTAGARE
Från bildsalen
Patrick Modiano får nobelpriset i litteratur 2014 med moSid. 10
tiveringen ”För den minneskonst varmed han frammanat
de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsåEBOLA - en ”ny” sjukdom?
rens livsvärld”. Vad menas egentligen med det? Det tog vi
på SB reda på!
De hemska bilderna och nyheterna, främst från
Sid. 4
Malala Yousafzai, 17, fick i år Nobels fredspris tillsammans med Kailash Satyrathi. Hon är där med den yngsta
som någonsin har fått detta välkända pris.
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Afrika, fortsätter att strömma in. Ingen har lösningen på den krisande epidemin. Hotet och
rädslan från Ebola ligger som ett tungt grått moln
över hela världen. Vad ska vi göra ifall det sprider
sig till resten av världen och inte bara i Afrika?
Sid. 9

SÖDRAS LUCIATÅG

Julen närmar sig! Det gör även
luciadagen, vilket betyder att
Södra Ängby framför sitt luciatåg. Den årliga traditionen har
fått med en ny medlem - tomtemor. ‘’Det känns spännande att
vara Södra Ängbys första tomtemor.’’ Säger Samiha Bhuiyan
från klass 9:5.

Kören (bestående av både killar
och tjejer) börjar alltid med att
sjunga och fortsätter även göra
det genom hela föreställningen,
tillsammans och ibland solo.
Först smyger tomtefar och tomtemor ut i ljushallen med tomtenissarna tippandes efter dem. De
fortsätter sedan uppför spiraltrappan och tomtenissarna sätter
Södra Ängbys luciatåg är en årlig sig på balkongen medan tomtetradition som inträffar den 12:e far och tomtemor står på sidecember varje år. Eleverna sam- dorna. Det stora luciatåget svelas i den stora stämningsfulla au- per sedan spänningsfyllt in, lelan för att betrakta det årliga tå- dandes av lucia med vita tärnor
get av sjungande och uppklädda och guld-lysande stjärngossar
människor. Södra Ängbys luciatåg och bakom henne.
är en av de äldsta inom skolorna i
Stockholmsstad och ett av de ab- Hela ljushallen lyses upp av de
solut vackraste enligt många som levande ljusen från både luciatåhar bevittnat det med egna ögon. get och blixtarna från åskådarnas

kameror (även om det egentligen
inte är tillåtet att ta kort eller
filma med blixt). Stjärnbärarens
stora stjärna syns klart och tydligt
bakom tåget… Föreställningen är
igång och publiken kollar tyst och
nöjesfullt på ett av de mest
vackraste luciatågen de någonsin
sett!
Luciatåget börjar väldigt tidigt, ca
kl 07:15 på morgonen, och slutar
ca en timme efter. Det är väldigt
mörkt utomhus och ger därmed
en väldigt mysig känsla i aulan.
Detta är en av mångas favoritevent på vintern, även vårt!
Edvin Halling
Amila Bajramovic
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LUCIATÅGETS HUVUDPERSONER
LUCIA - Klara Rask 9:1
‘’Jag satsar på det bästa.’’
Känns det läskigt/nervöst att
du kanske kommer säga en
dikt för hundratals personer?
Nej, egentligen inte. Kan jag
dikten blir det väl bra, är jag
nervös så är det över att jag
kommer glömma bort men inte
för att läsa upp den.
Varför tror du att just du blev
vald?
Kanske för att jag inte har något
problem med att prata framför
människor och kanske för att jag
faktiskt kommer att klara av det.
Varför tackade du ja?
För att jag ville vara lucia och
för att det verkar väldigt kul!
Hur tror du att det kommer
gå för dig?
Bra, förhoppningsvis. Jag satsar
på det bästa, men sen är jag ju
inte säker på att det kommer bli
jag…

STJÄRNBÄRARE Jonathan Gärtner 9:1
‘’Det känns som en ära att få
hålla stjärnan för Södra Ängbys skola.’’
Tror du att du kommer orka
bära den tunga stjärnan?
Ja det tror jag, det känns som
en uppgift jag kan klara.
Varför tror du att just du
blev vald?
Jag vet inte vad kriterierna var,
men jag är ganska lång och
syns så det kanske var därför.
Hur tror du att det kommer
gå för dig?
Jag tror det kommer gå bra. Jag
vet vad jag ska göra då jag har
gått här länge, så jag vet hur
det går till.
Varför tackade du ja?
Eftersom att det känns som en
ära att få hålla stjärnan för
Södra Ängby skola.

TOMTEMOR - Samiha Bhuiyan 9:5
‘’Det känns spännande att vara Södra Ängbys
första tomtemor.’’
Hur känns det att vara Södra Ängbys första
tomtemor?
Det känns spännande att vara Södra Ängbys första
tomtemor. Jag kommer inte kunna bära barnen om
det ingår i uppgiften, så jag kommer nog låta tomtefar göra det.
Varför tror du att just du blev vald?
Jag vet inte, jag tror inte det beror på något speciellt.
Hur tror du att det kommer gå för dig?
Jag hoppas att det går bra.
Varför tackade du ja?
Jag vet inte, jag har aldrig gjort det. Men jag tror
att det är en kul sak att göra.

LUCIA Amila Bajramovic 9:4
‘’Jag är nervös, men ändå inte.’’
Känns det läskigt/nervöst att
du kanske kommer säga en
dikt för hundratals personer?
Sådär. Jag är mest nervös/rädd
att jag kommer glömma texten
än vad jag är att säga den. Jag är
nervös, men ändå inte.
Varför tror du att just du blev
vald?
Jag tror att jag blev vald eftersom att lärarna vet att jag
kommer kunna klara det här.
Varför tackade du ja?
Eftersom att jag ville vara lucia.
Jag tror också att jag blev vald
eftersom att jag även har erfarenhet om det här. Jag har varit
med i luciatåget två gånger tidigare och även kören, så jag vet
ju hur det går till.
Hur tror du att det kommer gå
för dig?
Jag tror att det kommer gå bra.
Man ska inte hoppas för mycket,
men jag tror ändå att det kommer gå bra.

TOMTEFAR - Dusko Popadic 9:3
‘’Jag är van med barn och har sett tidigare Luciatåg.’’
Tycker du om tomten?
Han ger julklappar så, ja, jag gillar tomten!
Varför tror du att just du blev vald?
Jag har ingen aning, kanske för att jag är lite larvig
av mig och har småsyskon.
Hur tror du att det kommer gå för dig?
Det kommer väl gå bra antar jag. Jag är van med
barn och har sett tidigare Luciatåg.
Varför tackade du ja?
Eftersom det är en rolig sak att göra innan man slutar nian.
Sida 3
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ÅRETS LITTERATURPRISTAGARE
Patrick Modiano får nobelpriset i litteratur 2014 med motiveringen ”För
den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden
och avtäckt ockupationsårens livsvärld”. Vad menas egentligen med
det? Det tog vi på SB reda på!
Hela världen spekulerade kring vem
som skulle få ta emot de ärade nobelprisen i de olika kategorierna. Men
sedan i början av oktober avslöjades
priset i litteratur, som utses av Svenska
Akademien. På svenska lektionerna
med Anna fick vi höra namnet ett antal
gånger. Överallt på tidningar och i media var namnet med. Men vem var
denna Patrick Modiano som alla talade
om? Vad menades med motiveringen
som Svenska Akademien skrivit? Hur
väljer Svenska Akademien pristagarna?
Vi ville verkligen få reda på allt om Patrick Modiano och varför Svenska Akademien utsåg just honom som årets
nobelpristagare i litteratur 2014. Så vi
bokade ett möte med Odd Zschiedrich,
kansliansvarig på Svenska Akademien,
och for dit för att få så mycket information som möjligt.

Sida 4

När vi kom fram till Svenska Akademiens fina byggnad på Stortorget i Gamla
Stan mötte herr Zschiedrich upp oss
och vi följde honom in till Nobelbiblioteket och vidare till hans kontor, och vi
satte igång på momangen, och detta
fick vi reda på.

mindre än Identitet, eftersom han själv
hade en underlig barndom. Hans far
var belgisk, och hans mor kunde inte ta
hand om honom, så han hamnade
olyckligtvis på barnhem i tidig ålder.
Identiteten betyder mycket i hans skrivande. Att hitta sig själv och ”vem han
är” är viktigt. Det sista ordet är konstigt
nog Tiden. Man brukar säga att han
leker mycket med tiden. Han låter en
sak hända, och sedan efter 10 år låter
han det hända igen.
Patrick slipar mycket på sina uttryck
och meningar, och han använder ett
rent språk. Ordvalet är fantastiskt och
böckerna är fyllda med mycket metonymi och bildspråk.

Eftersom han skriver på franska finns
Foto: Frankie Fouganthin
alla böcker tillgängliga på det unika
franska språket. Av alla hans böcker är
Patrick Modiano, född 1945, skriver
12 översatta till svenska. För er som vill
romaner på franska. Alla hans böcker
läsa något av den prisbelönta författaär relativt korta och består av ca 100ren Patrick Modiano rekommenderar
120 sidor. Hans efternamn har sitt urmånga, Nätternas gräs, eller Lilla
sprung i Italien men han är född och
Smycket. Många säger att Patrick jämt
uppväxt i Frankrike. Eftersom han är
och ständigt skriver samma bok, och
född 1945 så har han som många
det stämmer på sätt och vis eftersom
andra stackars barn varit tvungen att
det nästan är samma problemförhålväxa upp i konsekvenserna av de
landen och samma saker som han krethemska omständigheter som folk levde
sar kring. Men naturligtvis är det olika
i under andra världskriget. Det är också
böcker och olika personer. Man kan
det han berättar och skriver om i sina
jämföra det med konstnärer. Vissa säromaner. Han skriver mycket om hur
ger att konstnärerna målar samma
han levde i ”krigets skugga” under ockmålning hela tiden. Men det beror ju
upationsåren. Även fast han själv inte
mycket på ljus och infallsvinkel.
var med så reflekterar han och försöker förstå vad som hänt.
Då fick vi den frågan besvarad. Men
hur går de tillväga när de utser pristaDet finns tre ord som man brukar säga
garen?
är Modianos grund på hur han skriver.
Eller de tre sakerna som författar hans Varje år delar Akademien ut 70 priser.
författarskap Det första ordet är
Nobelpriset är det enda som får någon
Minne, alltså att minnas det som varit. motivering. Det är inte den som är
Han använder mycket av sin minmest känd, eller den som skrivit mest
neskonst i sina berättelser om ockuböcker som vinner nobelpriset, utan
pationsåren. Det andra ordet är inget det är såhär:

Om man tar alla miljontals författare
som finns kan man plocka bort en
massa mot dem som skriver facklitteratur, skildringar av naturvetenskapligt
slag, böcker om mode, kläder, bilar,
etc. Det gäller enbart skönlitteratur
dvs. t.ex. romaner, dramatiker, teater,
poesi.
Hela tanken med priset är att de får in
förslag. De olika grupperna som föreslår böcker är t.ex. tidigare nobelpristagare i litteratur, andra akademier av
samma slag, vissa författarföreningar,
utvalda professorer i litteratur, m.m.
Alla förslag måste vara undertecknade
och inlämnade senast sista januari, för
att Akademien ska kunna veta om föreslagaren har behörigheten att föreslå böcker.

Det brukar ligga runt 200-250 olika
namn, men det har ökat med tiden.
Därefter har Nobelkommittén två månader på sig att sortera bort de olika
namnen till en lista på ca 20 namn. De
tar bort t.ex. döda författare, f.d. nobelpristagare, osv, men de har också
rätt att lägga till namn. Därefter överlämnar kommittén över listan till Akademien, som har en månad på sig att
göra dessa tjugo namn till ynka fem.
Över sommaren läser akademin böcker av författarna. Bl.a. på olika språk
då man får olika uppfattningar på olika
språk eftersom det är olika ord och
kvalité på ord. Varje översättning varierar, eftersom det är väldigt svårt att
översätta en bok på det sättet författaren framställt den. Det är inte bara att

översatta ord för ord, utan man försöker få läsaren att få samma uppfattning av frasen som författaren vill
framställa. Därför uppfattar man böcker olika på olika språk. Därefter diskuterar de om vem som borde utses till
nobelpristagare i litteratur. Det är inte
en lätt uppgift det.
”Svenska Akademien är väldigt glad för
att den unga pakistanska flickan Malala fick årets
Nobelpriset i
Fred.” – Odd
Zschiedrich

Alex Kaspo &
Linda Rassan

MALALA—yngsta nobelpristagaren någonsin
Malala Yousafzai, 17, fick i år
Nobels fredspris tillsammans
med Kailash Satyrathi. Och hon
är där med den yngsta som någonsin har fått detta välkända
pris.
Malala är en pakistansk utbildningsaktivist och Nobelpristagare. Hon har kämpat sen 2009
för att få gå i skolan, något som
förut varit förbjudet för flickor i
Pakistan. Som 11 åring började
hon blogga om livet under talibanskt styre. Även om Malala
hade det väldigt bra själv, hennes familj stöttade henne så
hjälpte hon personer som hade
det sämre. Den 9 oktober 2012
när hon satt på en buss på väg
hem från skolan med hennes två
vänner kom Talibaner och sköt
henne en gång i huvudet och en

gång i nacken. Malala blev
skickad till ett sjukhus i London
och överlevde mirakulöst.
I detta nu bor Malala i Birmingham, Storbritannien och kämpar fortfarande för flickors rätt
att gå i skolan. 2013 gav hon
ut självbiografin Jag är Malala.
Den handlar om hennes liv,
fram och motgångar och mycket mer.
Malalas fond handlar om att ge
unga flickor en chans till skola
och utbildning. Hon har till och
med fått besöka Barack
Obama i det Vita huset för hennes extraordinära insatser inom
detta viktiga ämne.
I år fick hon Nobels fredspris tillsammans med Kailash Satyrathi.
Och hon är där med den yngsta

Malala Yousafzai at Girl Summit 2014
Foto från: https://www.flickr.com/photos/

som någonsin har fått detta välkända pris. Och hon kommer alltid vara ihågkommen och älskad
för sin otroliga insats.
Noomi, Nadja och Andrea

JULKLAPPSTIPS
Julklappar är alltid svårt att
hitta på, här får du några julklappstips vi hittat till
henne, pappa och flera
andra!

Till henne:
Passar till syster, flickvän,
mamma, släkting och en riktig
bra vän.

på inredningsbutiker nära dig.

Smycken gör henne glad oavsett
vad, det finns för bra pris på
Böcker kan du köpa i olika genrer
Glitter, Ur & Penn och olika Guld- och till alla åldrar. Du kan till exkedjor.
empel köpa dem på Akademi Bokhandeln.

Till honom:

Passar till pojkvän, pappa, kompis och bror.

I år har killens favorit varit keps,
köp honom en ny för nästa säThe Body Shop har söta julkit som
song. Finns på sportaffärer och
man kan köpa i deras butiker för
på webbshoppar.
ett pris från 95 kr ända upp till
Ett snyggt mobilskal att piffa upp
495 kr. Så beroende hur mycket
pengar du vill lägga finns det där! mobilen med är alltid roligt att få.
Funkar självklart för tjejer också.
En julklapp som finns i olika färger
Säljs nästan överallt. Om du vill
och priser är nagellack, är du ingöra det mer personligt kan du
tresserad av att köpa det till
köpa ett genomskinligt och dekohenne kan du alltid gå in på Kicks.
rera det själv.
Depend kostar 25 kr och innerhålTV- och dator- spel är en perfekt
ler 5 ml.
Mavala kostar 49 kr och innehål- julklapp till honom, vi tipsar om
att köpa dem på Media Markt.
ler också 5 ml.
Essie kostar 129 kr och innerhåller Efter åren slits en plånbok ut,
15 ml.
kanske dags för en ny? Finns till
Lys upp hennes hus med ett här- exempel att köpa på Åhléns och
ligt ljus, gärna med doft. Finns på Best of Brands.
dem flesta inredningsaffärer, till
exempel Åhléns.
Söta koppar gör tedrickandet
ännu mysigare. Du kan köpa dem

till hela familjen. Finns att köpa på
t ex. Clas Ohlson.

Almenacka är en bra present till
någon i din familj. De brukar uppskattas av äldre då du ger bort
härliga bilder från året och du har
ju även klippt ihop almenacken
själv. Du kan fixa och beställa en
almenacka på t ex. http://
www.onskefoto.se/
(rekommenderas av redaktionen).
Parfym kan du köpa till vem som
helst, finns nästan överallt t ex. på
Kicks och Åhléns.
Leksaker är något varje barn blir
glad över, finns att köpa på leksaksaffärer som BR.
Tofflor passar nu under vintern då
man fryser till och med inomhus,
finns oftast på klädaffärer.

Passar till alla från små till stora.

Julgodis är en perfekt ”sista minuten present” som du antingen kan
göra själv (vilket vi tror den som
får det uppskattar.) Eller så kan du
köpa t ex. polkagrisar på mataffären eller på ett bageri.

Chokladfontän är en god julklapp

Hedvig Walldén och Malin Ek

Till alla:
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MUMS I VINTERMÖRKRET
SNÖBOLLAR
Söta snöbollar med god
smak av citron och vit
choklad!

Tid: 30 minuter

Ingredienser:
200 g vit choklad
2.5 dl kokosflingor
1.5 msk pressad citron

Garnering:
Kokosflingor, pärlsocker eller
florsocker

Gör såhär:
Smält chokladen i vattenbad, eller i mikrovågsugn.
Blanda chokladen med kokosflingorna och citronsaften. Var försiktig med citronen så du får
den smak du vill ha.
Ställ smeten och låt den svalna, men inte så
länge! Vi vill ju inte den skall stelna. Smeten
ska vara lite halvfast så du kan forma snöbollar
av den.
Forma till snöbollar genom att rulla med händerna.
Rulla dem i antingen kokosflingor, strösocker
eller pudra med florsocker.
Lägg dem sedan i en burk med lock i ditt kylskåp så att dem inte smälter. Snö gör ju det väldigt lätt!

Hedvig Walldén, 8:4 och Jasmine Elmallah, 8:2
Sida 7

Lucia – gemenskap eller utanförskap

Ingen tradition väcker så starka
känslor som Lucia. Varje år debatteras det livligt om allt från
pepparkaksgubbarnas vara eller icke vara (det är rasistiskt)
till om denna högtid överhuvudtaget skall firas i de svenska
skolorna?

något vi människor skapar tillsammans och omskapar om
igen för att vi behöver känna
tillhörighet och stärka vår identitet. Viss kultur blir så småningom till tradition. Med åren
tynar upprinnelsen ut och det
spelar inte längre så stor roll
varför eller hur vi tänkte från
Ingen har väl missat att Lucia
ursprungligen har kristna anor. början. Det blir bara något vi
värnar om, gemensamt och
Alla har inte samma religion
och traditioner och därför kom- upprepar gång på gång. Det blir
mer inte alla att passa in. Käns- betydelsefullt för vår samhörighet och vår identitet som mänlan av utanförskap förstärks
ytterligare av att det är en kul- niskor.
tur som fått bestämma vad som Hur vi lyckas göra om en berätska firas i skolorna. Trots detta telse om en italiensk flicka som
tågar vi in varje år med ljus och blev bränd på bål för att hon
glitter till våra kristna sånger.
hade en annan tro till svensk
Vad beror det på?
tradition är lite lustigt men på
något sätt välkomnande. Om vi
Luciatåget är i sig blott ett
för ett tag släpper pepparkakshundraårigt fenomen i den
svenska kulturfloran. Kultur är gubbarnas existens och strun-

tar i att göra Lucia till en skönhetstävling eller fråga om kristen tro, kanske vi kan ta fasta i
hennes civilkurage och göra
luciatåget till vad det är för de
flesta – ett ljus i vintermörkret.
Något att enas kring. Då bygger
vi broar och förståelse samt bidrar till öppnare samhälle.
Dessutom står en stark tjej i
rampljuset för en gångs skull!

Ronja Ekvall Granqvist och
Meklit Tesfaye Teklu
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EBOLA - en ”ny” sjukdom?
De hemska bilderna och nyheterna,
främst från Afrika, fortsätter att
strömma in. Ingen har lösningen på
den krisande epidemin. Hotet och
rädslan från Ebola ligger som ett tungt
grått moln över hela världen. Vad ska
vi göra ifall det sprider sig till resten av
världen och inte bara i Afrika?
Ebola har funnits i många år men det är
nu, när den börjat sprida sig, som det
uppmärksammats. Det första fallet
man känner till var år 1976, men vad är
det då för något?
Ebola är ett virus som artmässigt tillhör
familjen filoviridae. Även känd som
olika arter av blödarfeber. Viruset har
fem olika understammar så i teorin så
kan man ha Ebola fem gånger.
Eftersom man blir immun mot just den
stammen man haft.
Det finns inga tydliga och specifika symptomer för Ebola. Dess symptomer påminner om vanliga infektioner som bl.a. huvudvärk, feber, matthet och muskelsmärtor. Som vilken vanlig förkylning som
helst. Detta följs sedan av diarréer, kräkningar, utslag m.m. Sista stadiet är blod,
med både yttre och inre blödningar. Här
är det oftast redan försent. Dock är det
inte alla som får blödningar. Symtomen
bryter ut 2-21 dagar efter smittotillfället.
Därför är det väldigt svårt för läkare att
fastställa en säker diagnos.

"6136 PHIL scientists PPE Ebola outbreak 1995" by Photo Credit:Content Providers(s): CDC/ Ethleen Lloyd - This media comes from the Centers for Disease
Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), Note: Not all PHIL
images are public domain; commons.wikimedia.org/wiki/

kommit i kontakt med deras spillning har teknik för det, kan vara att det inte har
det antagligen skett en smittning.
funnits någon marknad. Dödssiffrorna
har hittills, innan detta, varit så pass låga
Djur kan också bli smittade även om alla
så många såg det inte som en lönsam
arter inte insjuknar.
affär. Så nu när vi är i behöv av det så
Än så länge finns det ingen medicin eller finns det inte för att människan är pengvaccin. I vissa fall fungerar antibiotika
argirig. En annan anledning till att vaccimen i de flesta fall försöker man bara
net inte existerar än är för att många inte
dämpa symtomen. Båda fallen köper tid visste vad Ebola var förut, vissa viste inte
Viruset är inte luftburet men kan mycket för immunförsvaret i kroppen och det
ens att det fanns.
väl smitta ändå ifall en smittad person
kan vara livsavgörande.
Nu satsas det mycket statliga medel som
nyser eller hostar. Annars sprider sig
Det finns många olika studier för att
finanserar forskningen, många länder
Ebola via kroppsvätskor som t.ex. urin,
rädda liv, vissa jobbar med att hitta ett
har byggt särskilda avdelningar på sjukblod, saliv, svett m.m.
ämne hos fladdermöss och flyghundar
hus m.m. och nu när man har fått upp
Anledningen till att Ebola spridit sig så
som gör dem immuna. Andra siktar mer ögonen för det, kan man se att det finns
fort i just Afrika är för att man där har, i på att hitta mer effektivare mediciner
mycket pengar att kamma hem, därför
vissa kretsar, som tradition att röra vid
som ska hjälpa mot symtomen. De flesta hoppar fler och fler läkemedelsföretag
den döde vi begravningar. När Ebola dö- vaccinerna eller medicinerna har varit
på det rullande tåget. Fast vissa kanske
dat en smittad person tränger viruset ut väldigt lyckade på försöksdjur och man
också gör det för människorna som ligger
genom huden för att söka ett nytt offer. diskuterar om att prova på människor.
på dödsbädden…
Kanske är det redan igång… Det är
Linnea Dahl
Ebola fick sitt namn efter floden Ebola
många heta debatter. Några tror att vi
som ligger i Afrika. Det var här som det
kan ha ett fungerande vaccin redan nästa
första gången påträffades.
Källor: http://www.lakareutangranser.se/ebola
år medan andra är lite mindre optimoch http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebolafeber samt
Det har antagligen varit en viss art fladistiska och menar det inte kan komma
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus
dermös eller flyghundar som har varit
innan 2020 i alla fall.
reservoarer, alltså de kan inte bli sjuka
En anledningen till att vi ännu inte har
men de bär omkring på viruset. Ifall en
ett fungerande vaccin, även om vi har
fladdermus biter eller om en människa
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Bildlektion med förskoleklassen
När vi öppnar klassrumsdörren slår luk-

ten av kritor emot oss. FB, en
liten skolklass har bild och ska
rita något de blir lyckliga av. Ljudet av pennor som intensivt vill
hinna rita allt de blir glada av
skrapar mot bänken. Barnen
småpratar och lärarna kokar
kaffe till rasten. Läraren Elin avbryter och säger att det snart är
rast och barnen måste börja avluta. Det hörs suckar. ”Snälla
kan vi inte bara få rita lite till?”,
”Får vi vara inne på rasten och
göra färdigt?”. Alla vill fortsätta
rita.
Barnen verkar nyfikna på oss
men lite avvaktande. En tjej,
Ella, vågar gå fram. Hon frågar
vad vi gör. Siri och jag svarar att
vi ska intervjua några i förskoleklassen. Ella blir intresserad och
frågar om vi kan intervjua
henne. Vi blir jätteglada och börjar fråga Ella om lektionen.
Hon ritar jultomten. Anledningen
till att hon blir glad av jultomten
är att han ger paket. Vi undrar
om hon gillar att rita.
”Självklart,” svarar Ella. Utan att
egentligen veta varför hon gillar
det. ”Kanske för att det är roligt”, säger hon.
Fler barn kommer fram och vill
bli intervjuade. En kille heter
Philip. Han har ritat en nallebjörn. Philip blir glad av nallebjörnar eftersom de är gosiga.

Men han tycker inte det är jättekul att rita. ”Det finns roligare
saker att göra, till exempel spela
fotboll”, säger han.
Det verkar populärt att rita nallebjörnar. Både Diana och Kalle
ritar nallar. Av samma anledning
som Philip, att de är gosiga.

sig ytterkläderna. Vi säger hejdå
och går.
Av: Siri Janson 7D, Hedda Mejer
7D

”Snälla kan vi inte
bara få rita lite till?”

Vendela har inte hunnit rita. Men
om hon skulle ha ritat skulle hon
målat sin mamma och pappa. Vi
undrar varför. ”Jag gillar de för
de är snälla”. Vendela gillar att
rita för att hon kan ge teckningarna till sin mamma och pappa.
Fröken Elin plingar i rastklockan
och det är dags för rast. Vissa
protesterar men Elin är bestämd. Alla plockar ihop kritorna
och papprena. De sätter in teckningarna i mappen och klär på
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DAGENS FRÅGA
Hur brukar din jul se ut?
Elisabeth: Jag brukar fira jul med min familj,
varannan jul hos mig och varannan hos min
syster.
Alice: Jag brukar ata julkakor bland annat
pepparkakor och dricka julmust med kottbullarna. Saklart tittar jag pa Kalle Ankas jul.
Mia: Jag ater middag med min familj och kollar sedan pa Kalle Ankas jul klockan 3.
Emanuel: Jag brukar fira jul med hela svenska
slakten, sitta i soffan och vanta pa tomten
med
t
rytan
g
i
är de
p
”Dop ch skinka en.”
o
jul
bröd
ns på
n
i
f
tunn
a som
bäst

Sa har firar rektorn jul!
Jan firar jul som de flesta svenskar,
med dopp i grytan, tunnbrod och
skinka ”det ar det basta.” Han aker till
Lulea i Norrbotten till sina foraldrar.
Jan har alltid en riktig gran. Men i ar
vet han inte om han ska till sina
foraldrar i Lulea. Och han har inga
planer an for jullovet.

Emmas jul!
Emma i 9:an är hemma och firar jul men ibland på landet.
Sen åker hon till sina kusiner på lunch. Hon kollar på Kalle
Anka, och får julklappar.
Innan jul köper Emma julklappar och julgran för att pynta.
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Notiserna är skrivna av elever från år
6 och 7, Södra Ängby skola
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Betraktelse från andra sidan draperiet
Ett gällt pling ekar genom lokalen och en kall vindpust får
henne att fladdra till nästan som
att hon dansar. För ett ögonblick
log hon mot mig.

Sorlet i lokalen är som ett hav.
Ibland drunknar rösterna i vågornas brus men då och då hör jag
rösterna tydligt som om de skvalpat upp till ytan.

ler mitt liv är hon. Hon som står i
solljuset och dansar till dörrens
andetag. Hennes sköra vita blad
som pryder hennes graciösa
kropp och hennes leende som
In kommer de – stövlande,
- Va, källsorterar inte du? Utbrast får det eviga sorlet i caféet att
tystna. Hon är den enda ljuskälklampande, snörvlande och
den taniga flickan med blank
lan i lokalen (om man inte räkhuttrande med deras orangupanna och mascaraklumpar.
tangliknande armar och ben.
- Nä, det gör min mormor uppe i nar med de trasiga oljelamporna
Tystnaden innan blev påtaglig
Umeå, svarade den finnige med på de flottiga borden).
när det högljudda sorlet nu
ett snett grin. Han hade avlångt Det var då jag såg det! Det vita
spred sig i lokalen. I det dunkla ansikte och stora utåt stående
sköra bladet med de tunna ådljuset kan jag urskilja deras röd- tänder. Han påminde mig om en rorna som föll till marken, tog
blossiga kinder som lyste ikapp häst inte för att jag sett någon i tags av vinden och smulades
med deras tonårsfinnar. De
verkligheten, utan endast på
sönder under den snöblöta stödamp ned i den flagnande, och bild.
veln.
till synes, obekväma sekelskif- Men vet du inte att det är inne Jag såg henne växa och blomma
tessoffan, precis intill mig.
att källsortera? Påtalade den IQ- under lång tid. Vår kärlek växte
Kunde de inte flytta sitt pladdbefriade.
ikapp. Hon vissnade snabbt.
rande till de oxblodsröda Ches- - Vem bryr sig om blommor och
Den nya servitrisen dammade
terfieldsofforna som klär rumskit? Vi kommer ändå dö innan
mets alla hörn. Dessa gör att
jorden går under, sa Hästen obe- av hyllan längst in vid de mörka
sammetsdraperierna. Hon hitrummet känns mer mörkt och
kymrat.
tade till sin förtjusning en eninstängt än vad det egentligen
Om jag var människa skulle jag
sam kaktus. Hon tog den varligt
är. De nötta trägolven täcks näs- inte suttit här och dividera i aboch ställde den i det ljusa fönsttan helt av orientaliska mattor
surdum hurivida jag ska källsor- ret nära utgången. Dörren knaroch den nikotinfärgade tapeten tera eller ej. Om jag var männirade till och lät sin bjällra ljuda
med sedvanliga engelska blom- ska hade jag sett det som mitt
mar buktar ut här och där. Det ansvar… Men vad spelar det för om att en gäst var på väg in och
doftar stearin blandat med ma- roll? Jag är en kaktus. En stickig, för en sekund fylldes lokalen av
en smekande vårvind.
tos, nybryggt kaffe och ingrott
knölig och bortglömd kaktus
svett (troligast från ”dem”).
Ronja Ekvall Granquist
som har sin plats i skuggan av
Servitrisen med den decibelhöga ett tungt och dammigt draperi
rösten avbröt abrupt mitt betrak- som skiljer mig från omvärlden.
tande:
Jag kände hur varje tagg i kroppen sköt ut likt spikar. Jag kan
- Vad får det lov att vara?
- Det vanliga, svarade den Skrä- inte göra något för att rädda
Moderjord. Inte något. Istället
nige, två mockalatte och tre
har jag stått här i tio år… och
varm choklad (kanske för att
betraktat. Det enda som förgylgöda deras finnar än mer).
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MUSIKLÄRARNA OM LUCIA
Södra Ängby skola har ett av de bästa luciafiranden och är kända för att lägga ner mycket arbete på det. Därför har vi på redaktionen varit mycket intresserade av hur musiklärarna känner
kring Lucia och vad de tycker om detta firande. I och med detta har vi har intervjuat Johan
Ågermo och Ann-Sofie Landh, skolans båda musiklärare.
Intervju med Johan Ågemo
Vad är det roligaste med att vara ansvarig för
lucia firandet?
”Roligaste? Ja, det ar nog det att vi vet vad vi kan
fa for resultat. Att vi kan fa eleverna till att gora
en sadan bra prestation som de faktiskt kan.”
Vad är det som man måste planera inför detta
firande?
”Vilka sanger som ska vara med, nar vi ska ha repetitionstillfallen, vilken tid det tar for att fa allt
fardigt. ”Men det ar val samma sanger varje ar?”
fragar Jasmine fran redaktionen
”Nej, inte alltid. Vi brukar plocka runt litegrann.
Det ar inte lika mycket forandringar i det stora
luciataget som i det lilla luciataget.”
Vad har ni för säkerhetsåtgärder?
”Säkerhetsåtgärder? Det är ju inte vi som har dem,
utan de är ju faktiskt luciageneralen som håller i allting sånt. De ser till att det finns brandvakter eftersom att vi har levande ljus på det stora luciatåget.
Det finns hinkar med vatten och blöta trasor in, vid
vuxenplatserna. Hinkarna står ungefär var tredje rad
men det står även hinkar upp i trappan så de som
står där är också bredda att rycka ut om det skulle
hända något.”
Hade ni ett liknande firande när du gick i skolan?
Där jag gick i skolan, när jag gick i högstadiet,
hade vi luciafirande men även luciavaka på skolan.
Så det var inte likadant på det sättet. ”Så, det var
inte lika stort som här på Södra Ängby?” frågar
Tora, också från redaktionen.
”Nej, nej, nej, det här är en helt annan kvalité i jämförelse med där jag gick i skolan. Men jag vet att så
har det varit på denna skola hela tiden. För det var
till Södra Ängby och en gymnasieskola som heter
St. Jacobi gymnasium som man verkligen ville gå
och se om man kunde komma in och kolla på. För
det var de två riktigt stora och vackra luciafirande
som man ville se.”

Vad finns det för nackdelar med detta luciafirande?
”Nackdelar? Jag vet inte. Jag ser inga nackdelar.
Det är många som tolkar det religiöst. Men jag är ju
inte speciellt religiös själv. Jag vet inte, jag ser det
som en tradition och sen vet jag att det finns de som
har påpekat det här med religionen i det hela men
om ni tänkte på förra året, hon som var lucia var
faktiskt muslim. ”Är hon det eller är hon inte det?
frågar Jasmine
”Ja, det är hon. Så att ser man över de gränserna och
ser det som ett firande av ljuset i mörkret, så spelar
det ingen roll vilken religion man har eller om man
är religiös över huvudtaget, alltså min religion ligger inte i närheten utav det här egentligen.”
Har jobbet på någon annan skola med ett liknande lucia firande?
”Ja, jag har jobbat på två andra skolor, som har luciafirande. Men det har inte varit likadant, det har varit lite enklare, men det har firats lucia.”
Vad är det bästa med den 13 december (lucia)?
”Min systerdotter fyller år.” säger Johan med ett
skratt. ”Jag vet inte, det är endag vi friar ljuset
mörkret liksom, och ljus är alltid trevligt att fira”
Sida 14

Har du några speciella traditioner som du utövar på lucia?
”Nej, inte mer än det som är här på skolan. I samband med lucia så har jag privata traditioner. Då har
jag pepparkaksbakdag och det är alltid lördagen
som ligger närmast lucia.”
Intervju med Ann-Sofie Landh
Vad är det roligaste med att vara ansvarig för
lucia firandet?
”Oh, det är så många saker som är roligt. Det roligaste kanske ändå är att vi inte vet hur resultatet
kommer bli. Även om vi har en tanke om hur vi ska
göra och så, blir varje gång olik det året innan. Det
blir alltid olika beroende på vilka elever vi har, vad
folk vill och vad de kan, så det tycker jag nog är det
mest spännande. Det roligaste är förstås när man
satt ihop alla olika delar man övat och övat. Sedan
visar vi upp det på lucia och det är jättehäftigt.”
Vad är det som man måste planera inför detta
firande?
”Oj, det är hur många saker som helst. Jag är ansvarig för musiken, men eftersom Johan varit sjuk
mycket har jag haft ansvar för alla körer, så jag
sjunger med tomtarna som går i årskurs tre, cirka 60
elever. Sen så är det mellanstadiet, där är det 40 till
50 elever. Jag leder också högstadiets kör där 60
eller 70 elever går.”
”Sen har jag ju alla solister och instrumentalister.
Det är mycket man måste göra och planera” tillägger hon.

det några i kören som hade lucia firande. Så jag har
aldrig varit med om något så stort.”

Finns det några nackdelar med detta firande?
”Ja, det skulle vara att det är så mycket jobb, samtidigt tycker jag det märks att publiken tycker om allt
jättemycket, eller jag hoppas det iallafall. De som är
med verkar också tycka det är kul, så jag tycker den
Vad har ni för säkerhetsåtgärder?
”Det är jättemycket folk som då vet vad de ska göra hårda träningen är värd det.”
ifall någon typ av brand inträffar. Så vi har många
trasvakter, vattenhinkar, brandfiltar. Sen så övar vi Har du jobbat i någon annan skola tidigare med
mycket på att gå med ljus. En viktig sak är att vi
ett liknande luciafirande?
inte är för många i salen. När jag började jobba här ”Jag har faktiskt inte jobbat på en annan skola förut,
så hade de luciafirande med sexåringarna ändå upp så jag kan bara jämföra med min egen skoltid”
till de som går i nian. Det blev för mycket folk och
därför har vi nu två luciatåg på grund av brandris- Vad är det bästa med den 13 december (lucia)?
ken.”
Det är luciafirandet i skolan. Sen att man får äta lussebullar.
Hade ni ett liknande firande när du gick i skolan?
Har du några speciella traditioner som du utö”Nej! Inte såhär stort. Jag har aldrig varit med om
var på lucia?
en skola med så här stort luciafirande” säger hon
”När jag var liten kollade jag på luciafiranden och
och skrattar. ”Det är typ vi och Adolf Fredriks
så lussade jag själv. Jag har alltid varit med i luciaskola. Nej, de har ju i globen så vi slår inte dem,
tåg sen jag var jätteliten. Men annars är jag hemma
men såhär vackert som vi har, har jag faktiskt aldrig och myser eller sjunger med min kör som jag går
varit med om. Vi hade luciafiranden, men då var det på.”
årskurs sex som hade en egen och på högstadiet var
Tora & Jasmine

JULMUSIK
Lugna fina julsånger

jul sång.

Ibland under jultider så kanske du
känner att du måste varva ner med
lite härlig julmusik, så här kommer
några tips.

Snabba julsånger.

Om man tröttnar på dem lugna
julsångerna kan man gå över till
dem snabba och roliga. Så nu komStilla natt. Det finns många version- mer lite mer tips.
er av denna sång men jag rekomeBjällerklang. Så klart att jag tar
derar: Sanna Nilsen, Sissel och Cadenna låt med på listan. En klassirola Häggkvist.
ker! Men den är lika bra på engelska
O Helga natt. En vacker låt. Min re- som på svenska.
kommendation på denna låt är
Hej mitt vinterland. Det är en bra
Tommy Körberg.
låt för alla barn här i norden.
Det strålar en stjärna. Det här är en
Tipp tipp tapp. En av dem mest
fin låt som man nästan aldrig kan få
klassiska sångerna. Vi alla har nog
nog av. Mina tips är: Sofia Källgren
växt upp med den här låten. Gullig
& Åsa Jinder.
låt.
Bereden väg för herran. Inte många
har hört denna låt men den är en fin Engelska julsånger.
låt till jul.
All I want for Christmas is you. En
klassiker som de flesta har hört.
Julen är här. En klassik låt. Mitt
Denna låt släpptes 1994 men ändå
störta tips om du vill ha en vacker
så spelas den fortfarande.

Last Christmas. Ännu en gammal
låt, men fin ändå.
We wish you a merry Christmas. En
svängig men välkänd låt.
Let it go. Okej, inte kanske en jul
sång men den utspelas i vintern så
jag tog med den.
Det var faktiskt den sista, för nu.
Tyra Lorentz.

FILM MED MYCKET JULSTÄMNING
Här följer några tips på filmer
med mycket julkänsla!
The Polar Express
En magisk animerad julfilm om en
pojke som börjar tvivla på tomtens existens. Julnatten är kommen och när klockan stannar på
fem i tolv så anländer Polarexpressen. Detta magiska tåg tar
honom med på ett hisnande äventyr upp till Nordpolen och tillbaka.
Med bl.a. Daryl Sabara, Tom
Hanks, Leslie Harter Zemeckis, Eddie Deezen och Nona M. Gaye,
som original röster.

Home Alone

All I Want for Christmas

Denna julfilm handlar om Kevin
som några dagar innan jul blir
kvarglömd av sin stora familj som
beger sig till Frankrike. Under tiden de är borta kommer två klumpiga inbrottstjuvar, Marv och
Harry. Några timmar innan inbrottet så förbreder sig den
smarta och svårlurade Kevin för
anfall. Detta är en rolig och barnvänlig film som passar för hela
familjen. Med bl.a. Macaulay
Culkin, Joe Pesci, Daniel
Stern, Roberts Blossom och John
Heard

Detta är en rolig julfilm för alla
åldrar. Filmen handlar Hallie och
Ethan bosatta i New York som vill
påminna oss om att julen är något
man ska tro på. Det ända Hallie
önskar sig är att hennes föräldrar
ska bli tillsammans igen. En dag
går Hallie till Tomten och önskar
sig just det. Följ med Hallie och
Ethan på ett roligt, spännande och
magiskat äventyr. Med bl.a. Catherine O'Fallon, Michael O'Fallon,
Ethan O'Fallon och Hallie O'Fallon
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