
Simple Swedish Podcast #17 - How I
celebrate Christmas

Obs: Detta är talspråk
Note: This is spoken language

Transkript:
Hallå hallå, detta är The Simple Swedish podcast och jag tänkte att jag snackar 
bara svenska redan från början, för jag tänker att.. Ja, om ni har lyssnat på alla 
avsnitt hittills så förstår ni säkert allt som jag säger..okej inte allt som jag säger, 
men jag kanske inte behöver prata engelska i början. Ja..

Ni får gärna skriva kommentarer och berätta vad ni tycker om den här podcasten,
och.. Ja, jag pratar ju utan nåt..nån text, alltså jag bara pratar och sen så 
skriver jag texten efteråt, jag skriver transkriptet efteråt. Och det transkriptet 
går att hitta på min hemsida, swedishlinguist.com. Där kan ni hitta transkript till
alla avsnitt hittills, och även massa andra grejer, länkar till olika resurser för alla 
er som lär er svenska, och jag hoppas att det..oj, fan..min dator..min dator..blev 
svart..jag vet inte varför..okej..idag tänkte jag..vänta..

Okej, nu förstår jag varför min dator blev svart. Den.. Strömkontakten var inte 
ikopplad, så datorn hade ingen ström. Okej, jag tänkte prata om julen idag, för 
att nu är det ju juletider, så det passar väl bra att prata lite om julen i Sverige och
hur jag brukar fira jul. Och just nu sitter jag hemma i min lägenhet i Budapest 
och det är mycket julpynt här. Julpynt, alltså pynt.. Att pynta är ungefär samma
sak som att dekorera. Så julpynt, det är, såhär, alla små grejer som man hänger 
och..liksom ljus och alla julgrejer som gör att det ser trevligt och mysigt ut. Och 
min flickvän har julpyntat väldigt mycket i våran lägenhet så det ser väldigt 
trevligt ut här. 

Men jag ska åka hem till Sverige nästa lördag och stanna där i två veckor för att 
fira jul där. Och jag firar alltid jul hemma i Sverige. Den enda gången jag inte var 
i Sverige var i..när jag var i Australien, 2009 (tjugohundranio). Shit det är tio år 
sen. Så annars har jag varit i Sverige varje år på jul, och eftersom mina föräldrar 
är skilda så firar vi varannan jul med min mammas sida och varannan jul med 
min pappas sida. 

Så i år ska vi åka till Karlstad där min mammas familj bor, så.. Alla..ja, det är 
bara några av dom som fortfarande bor i Karlstad, men alla kommer dit och firar 
tillsammans, och det är en ganska stor familj. Så, min mamma har fyra syskon 
och alla dom har egna familjer, så det brukar bli ganska många människor, vilket 
är väldigt kul. Jag gillar att fira jul med ett stort sällskap. 



Och i Sverige så firar vi den 24:e (tjugofjärde) december, vi firar inte den 25:e 
(tjugofemte), det är bara den 24:e. Och det som brukar hända är att alla samlas
hemma hos mormor och morfar. Jag tror att kanske i år, att vi kommer vara 
någon annanstans, men vi brukar fira hemma hos mormor och morfar.

Och..ja..vi äter mycket mat. Och..ja, så..och klockan fyra så tittar alla..eller ja, i 
alla fall alla barn och några vuxna, tittar på teve, för att då visas Kalle Anka. 
Och Kalle Anka är väldigt viktig på julafton, det är en tradition sen..jag tror 50-
talet. Vilket kanske är ganska märkligt, men jag kollar alltid på Kalle Anka 
eftersom det.. det hör till. Alltså, man ska göra det på jul. 

Och.. Men det är också såklart viktigt med julmaten, och det viktigaste på 
julbordet i Sverige är julskinkan. Men det finns massa andra saker, för att vi 
brukar ha ett buffébord, så det är alltid massa olika rätter. Och det är köttbullar, 
prinskorv.. Prinskorv är liksom små korvar. Det är inlagd sill, och en sak som 
jag gillar väldigt mycket är vörtbröd. Jag ska inte försöka förklara vad det är, 
men det är ett speciellt bröd. 

Och Janssons frestelse, det är ungefär en potatisgratäng med ansjovis. Och en 
sak som är väldigt traditionell, det är gröt. Jag gillar inte gröt, men ja, många 
andra gör det. Och, dopp i grytan. Vilket är att man tar bröd, och så doppar 
man brödet ner i grytan. En gryta där man har kokat skinkan. Så det är..det är 
liksom vätskan som är kvar, alltså vattnet som man har kokat skinkan i. Ja.. Så i
den grytan doppar man brödet. Dopp i grytan. 

Och man brukar dricka julmust, öl och nubbe. Och nubbe det är alltså snaps. Så 
maten är viktig och självklart julklappar. Så, en julklapp är en present som man 
ger på jul. En julklapp. Men det allra viktigaste är förstås att..gemenskapen, 
alltså att man träffar sin familj och man umgås. Och det brukar vara väldigt 
trevligt. 

Så ja, det är mat, julklappar och man får inte glömma tomten. För att på 
kvällen, då kommer tomten. Och tomten är någon som är..okej, jag måste säga 
först att inga barn får lyssna på det jag säger nu, okej? Så om du är ett barn, 
sluta lyssna nu. Okej, bra. För tomten brukar vara..någon i sällskapet som klär 
ut sig. Alltså någon som går iväg, lämnar, och tar på sig tomtekläder. Alltså, 
man byter kläder, man tar på sig tomtekläder, alltså, man klär ut sig till tomte, 
och kommer med presenter. Och det är väldigt väldigt kul för alla barn såklart. 
Och när jag var liten brukade min pappa göra det. 

Okej, det har gått mer än tio minuter så jag ska avsluta det här avsnittet, och jag
hoppas att det har vart intressant att lyssna på. Och glöm inte att i kan ladda ner 
ett gratis transkript till det här avsnittet på swedishlinguist.com, och kolla gärna 
in min YouTube-kanal också, som också heter Swedish Linguist. Där förklarar jag 
bland annat olika grammatiska koncept och uttal och så vidare. Ja, ha det gött 
så länge så hörs vi, hej hej!



Ordlista

alltså --------------------------------------- that is, thus, (filler word)
går att hitta -------------------------------- possible to find
en ström - strömmen - flera strömmar - - current, electrical power
julpynt -------------------------------------- Christmas decoration
pyntar - pyntade - har pyntat ------------ decorate
ett sällskap - sällskapet - flera sällskap -- company (as in a group of people)
samlas - samlades - har samlas ---------- gather (as in a group of people)
någon annanstans ------------------------- somewhere else
i all fall (iaf.) ------------------------------- in every case, at least, anyway
Kalle Anka ---------------------------------- Donald Duck
det hör till ---------------------------------- it belongs (it's something you do)
ett julbord - julbordet - flera julbord ----- Christmas buffet table
en skinka - skinkan - flera skinkor ------- ham
en rätt - rätten - flera rätter -------------- dish
en köttbulle - köttbullen - köttbullar ----- meatball
en korv - korven - flera korvar ----------- sausage
inlagd --------------------------------------- pickled
en sill - sillen - flera sillar ----------------- herring
vört ----------------------------------------- wort (a liquid from the process of brewing beer)

gröt - gröten ------------------------------- porridge
en gryta - grytan - flera grytor ----------- stew (or the pot used for making it)
doppar - doppade - har doppat ----------- dip
kokar - kokade - har kokat --------------- boil
en vätska - vätskan - flera vätskor ------- liquid
en gemenskap - gemenskapen ----------- fellowship, community
en tomte - tomten - flera tomtar --------- Santa Claus
att klä ut sig (klär - klädde - klätt) ------- to put on a costume, wear a costume
att ta på sig (tar - tog - tagit/tatt) ------- to put on (clothes)
att kolla in (kollar - kollade - kollat) ----- to check out
och så vidare (osv.) ----------------------- and so on


