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presenterar ett nytt material, där 

flera av landets folkminnesarkiv och 

kulturarvsinstitutioner har gått samman för 

att dokumentera och fånga julen i vår tid. I dag 

finns ett utbrett intresse för årets största högtid; 

julen verkar ha en speciell aktualitet och betydelse 

i nutiden och uppfattas dessutom i många sammanhang som 

en viktig del av vår historia. Samtidigt lever vi i en föränderlig tid 

och i möten mellan människor med olika bakgrund skapas och omskapas 

traditioner. Boken gör nedslag i dagens jul. Den spänner från det privata till det offentliga 

– från människors egna erfarenheter och berättelser om jul i hemmet till reklam och  

fotodokumentation av julen på gator och torg.

 Nu gör vi jul igen ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och 

Folklivsarkivet vid Lunds universitet. I boken medverkar ett fyrtiotal författare, som ger 

inblickar i vår tids jul.
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Det är den 2 december 2004. På Drottningtorget i Göteborg bjuder teleoperatören ut sina tjänster i julens tecken. Nytt möter 
gammalt. Tomten har fått brandgula kläder och är kanske inte helt bekväm med att dela ut julklappar som lockbete för bredband 
och telefoni. Folkminnesarkivet är på plats för att dokumentera jul i Sverige. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Nu gör vi jul igen ger inblickar i ett nytt forskningsmaterial, där flera av landets folkminnes-

arkiv och kulturarvsinstitutioner har gått samman för att dokumentera och fånga julen i vår 

tid. I dag finns ett utbrett intresse för årets största högtid; julen verkar ha en speciell aktuali-

tet och betydelse i nutiden och uppfattas dessutom i många sammanhang som en viktig del 

av vår historia. Samtidigt lever vi i en föränderlig tid och i möten mellan människor med 

olika bakgrund skapas och omskapas traditioner. Boken gör nedslag i dagens jul. Den spän-

ner från det privata till det offentliga – från människors egna erfarenheter och berättelser 

om jul i hemmet till reklam och fotodokumentation av den offentligt iscensatta julen. Vårt 

material pekar på att julen för många människor har utökats till att omfatta också tiden före 

själva juldagarna. Vi har därför valt att göra nedslag i hela den festperiod som infaller under 

årets mörkaste tid.

Julen är en speciell tid. Veckorna från slutet av november och hela december skiljer 

sig på många sätt från det normala, vardagliga livet. Hos många väcker det frågor om hur 

och varför. Äldre uppteckningar om jul hör därför till folkminnesarkivens mest efterfrågade 

material. När vardagen byter skepnad och vi gör andra saker än i vanliga fall ställs tankar 

om liv, identitet och tillhörighet också i centrum. På så sätt skulle julen kunna beskrivas som 

ett sätt att se världen. Under höstmånaderna återkommer journalister från radio, teve och  

tidningar med en rad bekanta frågor om tomten, julgranen och skinkan. Men de senaste  

förord
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åren har allt fler också undrat över dagens jul och märkbara förändringar: Varför smyckar 

många sina hus, balkonger och trädgårdar med ett överdåd av elektriskt ljus? Äter folk fort-

farande lutfisk? Hur firas julen av svenskar utomlands? Vad är det som, trots förändringarna, 

gör att dagens jul verkar vara så julig? Varför börjar den så tidigt? Vem vill ha nakna tomtar 

och röda underkläder? Hur firas julen i dag, i olika grupper och i nya familjebildningar? 

Vad är viktigt för barnen? Är Kalle Anka lika populär som tidigare? Firar de nya svenskarna 

också jul? Vilka tankar och känslor väcks till liv?

Frågor om dagens jul har tidigare varit svåra att belysa utifrån arkivens material. Nu 

kan våra nya samlingar ge svar. Med utgångspunkt i dessa ger här fyrtio forskare med an-

knytning till folkminnesarkiv, museer och universitetsinstitutioner med etnologisk och kul-

turvetenskaplig inriktning, inblickar i vår tids jul i Sverige. Några har bidragit med längre 

artiklar, andra har skrivit kortare texter i anslutning till bilder från arkivens dokumentation. 

Fotografierna har huvudsakligen hämtats från dokumentationsprojektet och flera fotogra-

fer medverkar också med egna artiklar; liksom övriga deltagare presenteras de på sidan 233. 

De medverkande som inte finns med där har med enstaka bilder på olika sätt bidragit till 

projektet – till exempel genom att dokumentera sina egna, privata jular i teckningar och 

fotografier, vilket framgår av respektive artikel.

I dag finns ett stort intresse för jultraditioners bakgrund. Denna bok ger endast un-

dantagsvis sådana inblickar; det är jul i vår tid som står i centrum. Men vår tid hör ihop med 

den tid som varit. Julens traditioner förändras ständigt, men sträcker sig bakåt och flätar 

samman olika tider och sammanhang. I flera av artiklarna finns också ett historiskt, jäm-

förande perspektiv. Nu gör vi jul igen ger inblickar i dagens jul, den gör inte anspråk på att 

formulera svar på alla frågor; ytterligare grupper, platser och sammanhang finns att utforska 

i framtiden.

Det samarbetsprojekt som ligger till grund för boken påbörjades under 2004, då en rad  

folkminnesarkiv och institutioner beslöt att dokumentera den kommande julperioden ur 

olika infallsvinklar och med olika metoder. Projektet har till syfte att undersöka hur män-

niskor förhåller sig till och skapar jul under en föränderlig tid och hur julen kommuniceras 

och ritualiseras i olika sammanhang. Genom att följa hur människor i olika åldrar, med 

olika bakgrund och bosatta på olika platser i landet upplever och erfar julen utforskas be-

tydelser, kontinuitet och förändring. Insamlingen har skett i samverkan mellan olika folk-

minnesavdelningar inom Institutet för språk och folkminnen – Dialekt-, ortnamns- och folk- 

minnesarkivet i Göteborg (dag), Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (daum) 
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och Folkminnesavdelningen i Uppsala – samt Folklivsarkivet vid Lunds universitet, Mång-

kulturellt centrum, Nordiska museet och Etnologiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Internationellt är det kopplat till the International Society for Ethnology and Folklore och 

arbetsgruppen för The Ritual Year.

De medverkande arkiven och institutionerna har arbetat självständigt utifrån olika 

kvalitativa metoder: genom att fånga människors egna berättelser med hjälp av frågelistor, 

enkäter, upprop i skolor, intervjuer, inspelningar och engångskameror, genom att samla 

tidningsklipp och annonser, genom fotodokumentation och deltagande observationer. Ju-

len 2004 har stått i fokus, men några av dem som deltar i samarbetet hade påbörjat sina 

insamlingar redan under julen 2003 och en del fortsatte under 2005. Själva materialet har 

tidigare presenterats i rapporten Jul i Sverige 2003 – 2004.

Nu är det jul igen ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och 

Folklivsarkivet, Lunds universitet. I bokens utvidgade redaktionsgrupp ingår, förutom hu-

vudredaktörerna nedan, Birgitta Skarin Frykman vid Etnologiska institutionen, Göteborgs 

universitet, Göran Sjögård från Folklivsarkivet i Lund och Lina Midholm, Dialekt-, ort-

namns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga artikel-

författare och fotografer samt till dem som på annat sätt har medverkat till denna utgåva, till 

dem som har arbetat med projektet och inte minst till alla som har bidragit till insamlingen 

genom att delta i intervjuer, bli fotograferade, teckna, skriva dagböcker och berätta om sina 

jular utifrån våra frågelistor och enkäter.

Ett särskilt tack till Maria Löfdahl och Lena Wenner vid dag som språkgranskat, till 

ledamöterna i dåvarande sofi:s vetenskapliga råd och styrelse Ann-Mari Häggman, Fin-

lands svenska folkmusikinstitut och Louise Lönnroth, Landsarkivet i Göteborg som kom 

med de första idéerna till boken samt till Björn Lindquist, generaldirektör vid Institutet för 

språk och folkminnen, som stöttat projektet och möjliggjort denna utgåva.

– Nu gör vi jul igen –

Annika Nordström
Institutet för språk och folkminnen  

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

Charlotte Hagström
Folklivsarkivet, Lunds universitet

Marlene Hugoson
Institutet för språk och folkminnen, Folkminnesavdelningen, Uppsala
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Har julen flyttat fram sina positioner? Kanske har den idag en speciell betydelse. Är 

det myset som lockar – eller köpmännen? Julen uppfattas i många sammanhang som 

något viktigt från vårt förflutna – samtidigt lever vi i en föränderlig tid. Människor 

jämkar samman sina liv, tar med sig något från förr och hittar på nya traditioner. Om 

detta berättar den dokumentation av julen i Västsverige som utfördes av Dialekt-,  

ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (dag) under november och december 

2004. Det rör sig om svar på frågelistor och enkäter, deltagarobservationer, fotografier, 

skoldagböcker och tidningsklipp.

tid till rätta stämningen

Årets första jultecken kom med direktreklamen i brevlådan redan i augusti. När dag bör-

jade sin fotodokumentation den första november 2004 hade några affärer slagit an jultemat. 

Utanför arkivet, över Vallgatan i centrala Göteborg, hängde juldekorationerna och vajade i 

vinden. Den sjätte november fanns pepparkaksdeg och julmust på Kvantum i Kungsbacka. 

Dagen efter besökte vår fotograf Ikea, där hon möttes av julgranar, halmbockar, julgrans-

kulor, stjärnor, belysningar och allt som hör till en riktig jul. På biltillbehörsaffären Micro i 

mormors ljusstakar och  
tomte latte

upprepandets glädje och längtan efter nytt

Av Annika Nordström
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Kållered skyltades med en lysande snögubbe och en liten elljusstake för bilen.  Den elfte no- 

vember fanns all tänkbar julmat exponerad på Hemköp, julskinkorna, med bäst-före- 

datum långt före jul, salufördes under benämningen ”helgskinkor”. Den trettonde novem-

ber skyltade växtfirman Plantagen med ”Julen är här!” Tiden före jul har blivit alltmer julig. 

Många intressen konkurrerar om människors uppmärksamhet – inte minst kommersiella 

krafter. 

År 2004 arrangerade och marknadsförde Göteborg & Company för första gången  

”Julstaden Göteborg”. Flera ställen runt om i Europa tävlar om nästan samma sak. Det ta-

lar om ett utbrett intresse för jul i vår tid. Den nittonde november öppnade Liseberg sina 

portar. Enligt reklamen är detta Sveriges största nöjespark med landets största julmarknad.  

Parken är fylld med bodar och handelsstånd, stämningen beskrivs som förtrollande med 

Julmarknad på Liseberg, Göteborg december 2004.  Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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gammaldags julmarknad och riktig julhandel. På Lisebergs hemsidor skildras hur ”hela  

parken doftar av glögg, brända mandlar och nybakade våfflor”. De elektriska ljusen är cent-

ral rekvisita för att väcka den rätta stämningen till liv. Under de mörka kvällarna strålar par-

kens träd av millioner ljus. Marknadsföringen är inriktad mot att beskriva upplevelser som 

gamla, autentiska och traditionella – hantverken är unika, godiset är hemgjort och ljusen är 

handstöpta. Julen framställs här som något betydelsefullt från vårt gemensamma förflutna 

och kan beskrivas som en form av ”revivalrörelse”, där det förflutna återskapas för att passa 

samtidens behov.

Den tionde december introducerade Julstaden blå ljus i lyktor längs hela Kungsports-

avenyn, en av Göteborgs största arenor för officiella ritualer. Det blå ljuset framhölls som 

något nytt och speciellt för staden, ett sätt att skapa kontraster, att synas bland många som 

konkurrerar om uppmärksamhet. Men färgen på lyktorna väckte starka negativa käns-

lor från några av invånarna och i tidningarna diskuterades under rubriker som ”Hoppas 

de blå julljusen bara var ett skämt” och ”Blå ljus på kontinenten signal om obskyr tjänst”.  

Uppenbarligen finns gränser för hur julen kan iscensättas och vad som kan locka fram den 

rätta stämningen. En förändring som sker inom traditionens ramar verkar vara lättare att ta 

till sig. Den överdådiga ljussmyckningen på Liseberg, med lampor i varma, guldiga toner, 

har omskrivits i positiva ordalag och återkommer i många sammanhang. 

Under november – december har julen allt mer kommit att iscensättas i offentliga 

och kommersiella miljöer. Men hur ser det ut i de privata sammanhangen? På dags enkät  

med Tio frågor om julen fanns frågan: Finns det något som du tycker är tråkigt/jobbigt  

med julen? Några av de svar som återkommer är ”Stressen kring köpandet, att det handlar  

så mycket om att konsumera” och ”Att julen börjar alldeles för tidigt i affärer och dyl.” Flera 

av dem som har svarat på arkivets frågelistor och enkäter vänder sig mot att julen kommer-

sialiseras och tas ut i förskott. Det är viktigt att hålla på traditionerna, att inte kika bakom 

någon lucka i förtid. I den privata sfären verkar julen också iscensättas etappvis. Förmyset 

börjar redan mot slutet av november med tända ljus och glögg. Vid första advent plock-

as stjärnor och adventsljusstakar fram, gardiner och hyacinter kan också höja stämnings- 

läget. Därefter blir det juligare och juligare ju mer julen närmar sig. Kanske blir det en ny 

röd duk och några av årets ljusstakar. Det verkar som om det är under denna tid som flera 

är benägna att köpa nya julsaker. Minnessakerna från förr sparas till senare. Många har be-

stämda åsikter om när det är tid för olika saker att plockas fram. En del vill inte pynta förrän 

alldeles nära jul.

– Mormors ljusstakar och tomte latte –
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Frågelistsvar och uppsatser berättar om tiden före jul som något viktigt i människors var-

dagsliv, främst som en tid att höja stämningsläget, att mysa. Men det gäller att plocka fram  

lagom mycket, så den rätta känslan kan trappas upp än mer när julen väl inträder. Central  

rekvisita är, liksom på Liseberg, olika former av ljus. Så här beskriver en pojke i Säteri- 

skolan att det såg det ut i Råda den fjortonde december.

Hemma i mitt hus, här ser jag många ljusstakar som lyser. Jag ser också många adventsstjär-

nor som hänger i fönstren. I hela Råda Portar finns det ca 250 ljusstakar utsatta och ca 150 

adventsstjärnor. Det har jag själv kollat, det är väldigt många (…) De flesta som har träd eller 

buske i sin trädgård har pyntat den med ljusslinga.

Framförallt i skolbarnens familjer och bland våra yngre informanter verkar det finnas ett 

speciellt förhållande till denna tid. Då firas också ”förjul” tillsammans med arbetskamrater 

och vänner. En ung kvinnas berättelse ger en bild av hur förhållningssättet till att julpynta 

hemmet verkar hålla på att förändras. I hennes barndomshem skulle man vänta med att ta in 

granen till julafton eller möjligen dagen före, men själv gör hon idag på ett annat sätt.

Anledningen till att jag klär min gran redan vid Lucia är för att jag brukar ha min pysselkväll 

i veckan mellan andra och tredje advent, medan folk ännu har tid och inte är för stressade. Jag 

vill att när de kommer ska granen vara klädd och ge kvällen den rätta julstämningen.

Det finns många olika sätt att lyfta vardagen mot en speciell före-jul-känsla. Det förefaller 

som om denna tid, med olika former av gemenskaper, förberedelser och väntan på julen, 

idag kan vara minst lika viktig som själva juldagarna.

en länk till tid som varit

En av de mest exponerade juldekorationerna år 2004 var en gammal bekant; julbocken 

såldes så väl i massproduktion av Ikea, som i hantverk på en rad julmarknader i Västsverige.  

Liksom de röda banden och halmen har bocken en lång historia som hör samman med ju-

len. Att följa bockens resa genom olika tider och sammanhang säger en del om julens och 

traditioners kontinuitet och förändring. De äldsta skriftliga källorna handlar om hedniska 

utklädningsupptåg med rötterna i vikingatiden. Bocken har också satts i samband med det 

kristna helgonet St. Nikolaus, som delade ut gåvor till snälla skolbarn den sjätte december.  

I sitt följe hade han en djävulsfigur, som skulle straffa dem som ansågs lata och dumma.  



– 17 –– 17 –

Traditionella juldekorationer förmedlar genuinitet och samhörighet med det förflutna. Julmarknad, Tjolöholm 2004.  
Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.

Av helgonet blev så småningom en jultomte och djävulsfiguren förvandlades till julbock. 

Redan under 1600-talet användes figuren som modell för halmarbeten och pepparkakor. 

Under 1800-talet var han alla snälla barns vän och delade ut julklappar. Så vävs hedniskt, 

kristet och profant, gammalt och nytt samman, för att förändras i nya tider. De många ele-

ment som skapar jul har sin bakgrund i skilda sammanhang, tider och platser. En kvinna, 

pensionerad lärare, som svarat på vår frågelista, ger också en bild av detta när hon beskriver 

den hemmagjorda julkrubban på fönsterbänken.

Där ryms figurer av allehanda slag i osannolika proportioner: domherrar som är större än 

Staffan och hans fålar fem, svarta katter runt en sillåda, gubbe med grötfat, dansande små-

tomtar, en sjöbod vid en spegelglas-sjö i bomullen, träd i olika material och dimensioner. Lucia 

med stjärngossar trängs bland savannens djur. Mitt i allt detta finns den heliga familjen i en 

krubba av plast. På en höjd tronar kyrkan med besökare. Det är en modell av Backa kyrka, och 

den är jag rädd om. Det är en skör vit lerkyrka med färgade glasfönster som lyser fint, om man 

sätter ljus inuti. Den har följt mig sedan barndomen.

– Mormors ljusstakar och tomte latte –
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Även om julen, på en nivå, ständigt förändras och återskapas på nya sätt i nya tider är be-

nämningen tradition ofta återkommande också i människors egna berättelser. För många 

barn och vuxna är det just de återvändande tingen och ritualerna som skapar julen, som 

ses som en av dess kvalitéer. Här betonas emellertid inte någon bredare, kollektiv historia. 

För de allra flesta tilldrar sig julen i hemmet och aktörerna utgörs av familj, släkt och vän-

ner. I flera av enkäterna betecknas traditioner som ”mina” eller ”våra”, även om det rör sig 

om handlingar som på ett annat plan framstår som kollektiva och återkommer i många av 

uppteckningarna.

En del av julens förutsättningar är just upprepningen, att den återkommer år efter år. 

Detta ger tillfällen att se tillbaka och minnas, till eftertanke. I barnens dagböcker framträder 

också en känsla av trygghet i de återvändande ritualerna. Men det välbekanta måste också 

förenas med något obekant, ett spänningsmoment som rymmer något nytt för året.

Vi går upp på övervåningen och tittar i våra julstrumpor, där ligger alltid ett paket och en apel-

sin. I år fick jag och min bror ett X-box spel, det hette Need for speed Under ground 2.

Samtidigt som de återkommande teveprogrammen, julklapparna och granen förhöjer jul-

känslan i nuet, knyts också trådar till större gemensamma sammanhang och till det förflutna. 

Hos många finns känslan av att julen är en tid som förbinder oss med tidigare generationer. 

Det sker konkret genom ”pappas brännvinsglögg”, ”farmors köttbullar” eller det speciella 

”Grimmeredsbrödet” som har bakats i släkten sedan lång tid tillbaka. Vid sidan om maten 

kan föremålen, julpyntet, utgöra direkta förbindelselänkar till andra tider och människor. 

Dessa saker är viktiga, därför att de alltid funnits i mitt barndomshem, min dotter har vuxit 

upp med dem och tycker att det är underbart att återse dem varje jul och jag tror att mina 

barnbarn också tycker att de är viktiga – en länk till tid som varit.

Förhållandet till julens traditioner och rekvisita hör också samman med generation. Särskilt 

för de äldre informanterna verkar det vara viktigt att vårda de gamla julföremålen och att 

också föra dem vidare till nästa generation. En trearmad ljusstake finns på en teckning i ett 

av frågelistsvaren – som ett minne av mormor och morfar. Men också för en kvinna i 30-års- 

åldern som inte längre vill fira jul med föräldrarna, är den ärvda rekvisitan viktig för att 

skapa julstämning.
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Från farmor och farfar har jag ärvt en tomte i trä som 

är en trearmad ljusstake. Den ställer jag på pianot 

fast farmor alltid har haft den i köksfönstret när hon 

har bjudit på julmat. För mig är den förknippad med 

många minnen.

I flera berättelser återkommer juldekorationer, som 

inte kan beskrivas som vackra, deras värde ligger  

istället i de minnen som de är förbundna med.

På hallspegelns hörn hänger jag upp de virkade klock-

orna med pling i, gjorda av ett syntetgarn i hisklig röd 

färg. De är en present från en tant i Minnesota, och 

man skådar inte given häst i mun. På julen struntar 

vi i det stilrena och låter nostalgin ta överhand. I ett 

fönster hänger jag upp rödblanka trääpplen och för-

söker göra det så snyggt som min man alltid gjorde. 

I ett annat hänger jag en mobil med gråa garntom-

tar med röda luvor, minne från tiden när barnen var 

små. En annan tomtemobil, som absolut måste upp, är av papper och tråd, gjord i småskolan 

av sonen.

Att möta det som återkommer och plocka fram tingen från tidigare jular kan också vara 

smärtsamt. Och de som inte firar jul upplever ändå att de måste förhålla sig till den på något 

sätt. En medelålders man skriver att han inte har tagit fram några julsaker i år, eftersom 

hans fru nyligen har gått bort. Julen blev en svår högtid att ta sig igenom med starka minnen 

av hur den hade varit tidigare och hur den borde vara. En kvinna i samma situation skulle 

försöka glömma bort julen, men hon kände sig ändå tvingad att hänga upp julgardiner och 

sätta elektriskt ljus i fönstren, så att grannarna inte skulle undra.

vår nya jultradition

I tider med nya familjebildningar är det inte alltid lätt att leva upp till gamla ideal. En  

medelålders kvinna menar att för henne är ”julen en sorts markering av ens sociala band, 

en manifestation av vilka som hör ihop”. Men detta kan bli ganska komplicerat. I många år 

Ur ett av svaren på arkivens frågelista om julen 
2004. Teckning av Ulla Sjöberg, DAG/ Institutet för språk 
och folkminnen.

– Mormors ljusstakar och tomte latte –
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har hon själv firat jul tillsammans med sin första man, de gemensamma barnen och hans 

föräldrar, även sedan de var skilda. Men när den tidigare mannen träffade en ny kvinna, 

med barn från ett annat äktenskap, ändrades detta. Nu skriver vår informant vidare att hon 

också flyttat samman med en ny man och vill markera den tillhörigheten. Årets jul firade 

hon därför tillsammans med sin mamma, sin nya man, hans vuxna barn och ett barnbarn 

och hennes egna nu vuxna barn. Julen planerades för elva personer när ytterligare en ung 

kvinna, som var dotter till den nye mannens förra fru i ett tidigare äktenskap, ville ansluta 

tillsammans med sin nya fru och en liten baby. ”Vi skojade om Maria som inte blev insläppt  

med sitt barn, utan fick sova i ett stall, så vi tyckte att det var bäst med öppna dörrar”,  

skriver hon. De kristna, humanitära idealen om julen som en fridfull tid med plats för alla, 

är starkt närvarade i människors berättelser.

Tanken om att julen bör firas tillsammans med familj och släkt finns i såväl barnens 

som de vuxnas berättelser. Detta kan göra den ensamme dubbelt ensam, men också leda till 

konflikter mellan olika generationer. Till och med den som själv har valt att göra på något 

annat sätt kan känna trycket från en allmän uppfattning. ”Jag är nöjd med min jul, det som 

är jobbigt är de där som tror att de ska tycka synd om mig för att jag inte vill, eller som de 

tolkar det, kan fira jul med min familj och släkt, men jag har valt detta själv”, skriver den 

unga kvinna som inte tillbringar julen med sina föräldrar. Hon firar julafton hemma hos 

goda vänner och har startat ”en egen jultradition med soppa på juldagen”. Det verkar som 

om ett friare förhållningssätt är mer möjligt idag. En annan ensamboende kvinna berättar 

om sin julafton tillsammans med goda vänner, där var och en bidrar med något speciellt 

till julbordet. Alla tar med sig två julklappar – ”en ’riktig’ och en på skoj”. Paketen skall se 

lockande och spännande ut. Hon beskriver detaljerat ett nytt sätt att byta dem sinsemel-

lan genom en lek, där man låter både deltagarna och tärningen bestämma vem som skall 

få de olika paketen. Ett liknande förhållningssätt till julklappar förekommer i några av de 

andra svaren. Här är det lekmomentet som betonas, vilket kan jämföras med den vanliga 

julklappsutdelningen, där människor också befäster band och knyts till varandra genom 

gåvor. I dokumentationen från 2004 finns röster som berättar att det bästa med årets jul var 

”en befriande insikt om att traditioner kan förändras”.

I materialet finns också tendenser att skapa nya arenor för möten med vänner både 

under och före själva julen. En man, en tidigare student, berättar om familjens ”nyare tra-

ditioner”. Ett viktigt inslag är öppet hus med allsång. ”I helgen närmast lucia bjuder vi in 

våra vänner på lite mat och fika, glögg, pepparkakor och saffransmuffins, men framförallt 

julsånger. Vi har gjort ett allsångshäfte som vi kompletterar med fler sånger varje år.” Sedan 
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några år tillbaka reser de också till en europeisk huvudstad en weekend före den stora hel-

gen. På så sätt kommer de i kontakt med jultraditioner från andra länder.

Vår andra ganska nya jultradition är att vi dagarna före jul åker till någon europeisk huvud-

stad och kollar in julstämningen. Vi har hittills besökt Paris, Bryssel och 2004 åkte vi till Oslo 

(…) Vi försöker kolla in ev. julmarknader (…), gå på museum, köpa en lokal julskiva samt 

handla julmat från det aktuella landet. Eventuellt upptager vi någon rätt i vår egen julmat-

tradition. Den franska jultårtan Buche de Noël är en sådan tradition. I Bryssel blev det mycket 

praliner och öl och många våfflor. Från Oslo köpte vi Pinnekjött. 

Även om det rör sig om förhållandevis nya iscensättningar av julen, betecknas de ändå som 

tradition. Dagens marknad erbjuder också en mix av traditionella element att plocka upp 

på sitt eget, individuella sätt. Detta kan vara en fråga om klass- och generationstillhörighet, 

men det verkar som om en del av våra informanter har utökat sin kompetens i traditioner 

från olika länder och sammanhang. De vidgade erfarenheterna hör också samman med det 

mångkulturella samhället. Några av barnen med bakgrund i andra länder beskriver i sina 

dagböcker hur de firar jul på olika sätt på olika ställen och med olika människor. Några av dem 

firar två jular. En flicka med släktingar i Bosnien berättar om sina kunskaper i olika traditio-

ner och hur hon firar jul på olika sätt från år till år. En ung kvinna, ortodox kristen och född  

i Makedonien, intervjuades i Göteborgs-Posten under rubriken ”Julen kan se ut på många 

sätt”. I hennes familj firas julen dubbelt upp – den 24–25 december och den sjunde januari. I 

det gamla hemlandet är julen en tid för att umgås med släkt och vänner, där fäster man sig inte 

så mycket vid materiella ting. De värden som hon ser i den svenska julen handlar om fridfull-

het och mysighet. Hon känner inte till någon speciell makedonsk julmat; i hennes familj äter 

man svensk julskinka. ”Julen är viktig för mig, både den makedonska och den svenska (…)  

Vi har tagit det bästa från två jular.” En 16-årig muslimsk pojke fick i uppdrag att skriva om 

sin jul av läraren i gymnasieklassen. Han skriver att i hans familj firar de egentligen inte jul, 

men eftersom de bor i Sverige, blir det automatiskt så att de firar lite i alla fall. De har julgran 

och köper julklappar.

Det började med att vi fick julklappar när vi var små för att vi inte skulle känna oss utanför. 

Men vi brukar vara med släkten, och bara umgås, äter god mat, ha roligt! (…) Julen är rolig, 

och det är en väldigt vacker högtid, men det betyder inget speciellt för mig, eftersom vi egentli-

gen inte firar det.

– Mormors ljusstakar och tomte latte –
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Traditionerna kan användas i nya sammanhang och med andra betydelser. På så sätt kan 

människor vara delaktiga i julfirandet samtidigt som de markerar andra tillhörigheter.

lek med traditioner

Det material som samlades in under 2004 innehåller en rad röster som talar om julen i 

mångfaldiga stämmor. Det som är mest betydelsefullt är mest sårbart, gemenskap kan också 

stänga ute och synliggöra ensamhet. Ekonomin kan sätta hinder i vägen. Traditionerna kan 

vara svåra att leva upp till och julen blir inte alltid som man förväntar sig. Men det vilar 

en varm grundton genom flertalet berättelser. Under de två månader som vi bevakade ju-

len i några västsvenska tidningar hördes också få kritiskt hållna röster. Det kan jämföras 

med 1968 års ”Stoppa julterrorn”. En insändare vänder sig mot att köpmännen tar ut ju-

len i förtid och att barnen kommer att tröttna innan den börjar, en annan mot köphetsen. 

En artikel handlar om att alkoholen kan förstöra barnens jul, några tar upp stressen. Men 

Det nya bär ofta något gammalt med sig. Kryddorna kan göra julen. Tomte Latte innehåller kaffe med varm, skummad mjölk, 
kanel och kardemumma. Göteborgs centralstation den 9 december 2004. Foto: Carina Ahlqvist 2004, DAG/Institutet för språk och 
folkminnen.
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flertalet tidningsartiklar och notiser rör sig om hur vi pryder våra hem, julmarknader och  

andra evenemang, julhandel, mat, radio, teve och välgörenhet. Även om materialet inte har 

fångat alla kritiska röster skulle jag vilja beskriva inställningen till julen år 2004 som i grunden  

positiv. Detta kan ses i samband med ett utökat intresse för olika former av ritualer och 

traditioner överhuvudtaget. Beteckningen mysighet är återkommande. Det kan handla om 

måltider eller pysselkvällar, om olika former av gemenskap, att förnimma julens dofter eller 

att blicka in i ljusen. ”Vi har en ljusslinga i ett träd, den är julig för mej. Alla julstakar är juligt. 

Mörkret gör det juligt för mej”, skriver en pojke i fjärde klass. Att under den mörkaste tiden 

på året lyfta stämningen över vardagen kan utgöra ett annat sätt att se världen.

I offentliga sammanhang framställs julen ofta som något betydelsefullt från vårt ge-

mensamma förflutna och symboliseras genom exempelvis julbocken eller tomten. Tradi-

tionskonceptet förmedlar auktoritet; den jul som gestaltas rymmer kontinuitet och genuini-

tet, värden som kan bli aktuella i tider av förändring. För många av dem som har skrivit till 

oss utifrån privatlivets horisont är traditioner något som främst hör samman med den egna 

historien, med farmors ljusstake eller pappas brännvinsglögg. I de privata sammanhangen 

är det historiska perspektivet kortare; traditionerna kan vara några generationer eller ett par 

år. Men betoningen av samhörighet med det förflutna är för många väsentlig. Det handlar 

om att ingå i gemensamma sammanhang, men också om känslan av individualitet och att 

förvalta och skapa egna, nya traditioner. Många berättelser från julen 2004 är präglade av 

lekfullhet och nyskapande. Samtidigt som olika former av traditioner verkar alltmer bety-

delsefulla har många paradoxalt nog ett friare förhållningssätt till dem. Och om julen börjar 

allt tidigare, så kanske den blir kortare i andra ändan. En lärare från Öckerö menar att det 

bästa med julen är ”att den tar slut fort, att man kan andas ut den 25 december”.
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Omtanke, välgörenhet, gemenskap – centrala ord i 

jultid. Dokumentationen från Västsverige år 2004 visar  

både gamla och nya former för givmildhet och solida- 

ritet. Frälsningsarméns julinsamling är en hjälpverk-

samhet med lång tradition, likaså rödakorskretsarnas 

och kyrkans julbasarer, där handarbeten och hem- 

bakat ger inkomster genom försäljning och lotterier.

Ett nytt inslag är Röda Korsets kampanj där besöks-

verksamheten söker bidrag via tidningsannonser och 

reklampelare med den iögonfallande texten ”Årets  

julklapp. En människa.”

Mitt i den göteborgska julruschen står försäljare av 

tidningen Faktum – de hemlösas tidning. Det aktuella 

numret innehåller intervjuer med hemlösa, som delar 

med sig av sina tankar kring julen. Faktumförsäljarna 

säljer även Faktumkalendern, som i motsats till kalen- 

drar med ”avklädda bilder” visar hemlösa personer 

som är uppklädda. ”När andra klär av sig, klär vi på oss.”  

Professionella stylister har hjälpt till med klädval och 

smink. Hälften av försäljningssumman går direkt till 

försäljaren.

Flera arrangörer anordnar julfirande för hemlösa, 

och andra, som önskar en stunds samvaro under julen.  

Julstämning skapas genom god mat, musik, julklap- 

par och gemenskap. Arrangemangen bygger på ideella  

krafter i kombination med gåvor från företag och all- 

mänhet. Att själv uppsöka gemenskap i nya samman- 

hang är dock inte en självklarhet för alla. En av arkivets  

informanter, en kvinna från Dalsland, berättar:

Julen 2004, för min del en ensamjul, för första gången  

på 62 år (…) Julen är familjens stora högtid sedan länge 

men nu uppträder allt mer julfirande för de ensamma 

och hemlösa i t.ex. kyrkans och Röda Korsets regi. Men 

nog fordras det mod, kanske ännu mer mod av den 

etablerade men ensamma människan att gå dit, själv 

har jag icke det kuraget.

Av Carina Ahlqvist

tid att ge

Göteborg 2004.  
Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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”När jag kommer känner barnen att den riktige Jultomten har kommit. Min dräkt och 

mitt uppträdande gör att barnen känner detta.” Så marknadsför sig en professionell 

tomte som på uppdragsbasis säljer tjänster till föreningar, företag och privatpersoner. 

Av texten i sin helhet framgår klart och tydligt att denne frekvent anlitade tomte lägger 

största vikt vid varje klädesplagg, håret och skägget. ”Min dräkt är mycket påkostad 

samt har peruk och lösskägg (ej mask!) Sammanlagt har den kostat över 4000 kronor.” 

Naturligtvis har bilden av hur jultomten ska se ut successivt förändrats sedan han i 

tryck introducerades första gången i Sverige 1862 i en humoristisk jultidning. Vi måste 

också utgå från att det finns kulturellt och geografiskt betingade variationer och inte 

minst individuellt präglade uppfattningar. Utifrån ett dräkt- och modehistoriskt per-

spektiv torde någon slags standardbild av tomtens klädedräkt ändå gå att mejsla ut. 

Varför ser den svenska jultomten ut som han gör och vilka är karaktärsdragen som får 

oss att tycka att just så ska en ”riktig” tomte se ut? 

från vadmalskjortel 
till plyschkappa

tomtens klädedräkt

Håkan Liby
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den folkloristiska tomtens garderob

Sedan urminnes tider har tomten varit ett framträdande gårdsväsen i den svenska folk-

tron. Det här är inte platsen att utreda tomtens folkloristiska bakgrund, vi kan bara helt 

kort konstatera att han var kortvuxen, inte större än ett barn, och hade ett åldrat ansikte 

som skvallrade om att han var mycket gammal. Till karaktären beskrivs han ofta som en 

hårt arbetande, ordningsam och djurälskande väktare som var till stor hjälp på gården om 

människor bara höll sig väl med honom. I annat fall kunde han ställa till förtret och bli till 

ett gissel för folk och fä.

I sägnernas värld och i berättartraditionen har gårdstomten existerat sedan åtmins-

tone tidig medeltid och även om beskrivningarna av hur han såg ut och vilka kläder han 

bar är mer eller mindre detaljerade, kan de ändå sägas sammanfalla i stora drag. Och utan 

tvekan är det ett speciellt klädesplagg som varit signalementet framför andra och som tycks 

vara detsamma över tiden – den röda toppmössan. Om något plagg nämns så är det mössan 

och färgen röd betonas ofta, liksom den toppiga formen. Inte sällan påtalas traditionen att 

husbondfolket skulle förse gårdstomten med nya kläder till jul och då var den röda mössan 

en väsentlig detalj.

Tomteluvans bakgrund och utveckling förlorar sig i historiens dunkel men modellen 

brukar härledas till den så kallade frygiska mössan, det vill säga en mjuk huvudbonad med 

nedvikt, framåt liggande topp och öronlappar, som frygerna, i det inre av västra Mindre 

Asien, bar några århundraden före Kristus. Mösstypen kom också att användas av grekerna 

vilket ledde till att den ofta avbildades och därmed fick en vidare spridning. Till mössans 

tidigaste historia hör sist men inte minst att den betraktades som en frihetssymbol. I ett 

senare skede, och då alltid röd till färgen, kom den toppiga mössan att utgöra en av franska 

revolutionens frihetssymboler under benämningen bonnet rouge.

Den i berättartraditionen så ofta omnämnda tomtemössan kan säkert till viss del  

härledas till frihetsmössan som beskrivits här ovan men sannolikt anknyter den också till 

den stickade röda luvan, ”rödmössan”, som var en vanlig manshuvudbonad i svensk bonde-

miljö under framför allt 1800-talet. Rödmössan bestod av ett långt stickat rör, slutet i än-

darna, och den ena halvan stoppades i den andra så den blev dubbel, varefter ett bräm viktes 

upp. Ibland hade mössan en tofs i toppen och brämet kunde stundom vara flossat, det vill 

säga försett med tät upprättstående lugg. Denna mösstyp, som hade tyskt ursprung, im-

porterades till Norge, varifrån den spreds via handelsmän till framför allt bönderna i södra 

Norrland och Svealand. 
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När det gäller tomtens klädedräkt i övrigt 

går uppgifterna isär. Av den muntliga tra- 

ditionen framgår att han var gråklädd, 

försedd med jacka eller rock och byxor. 

Andra plagg som brukar förekomma i 

berättelserna är vantar och träskor eller  

kängor. Eftersom de äldsta berättelserna 

härrör från medeltiden kan vi anta att 

rocken var en kjortel, det vill säga ett hel- 

skuret, knälångt plagg med kilar i sidorna  

som bars med ett bälte i midjan. Den grå 

färgen som ofta påtalas, stärker antagan-

det att tyget kan vara det under historien 

vanligaste beklädnadsmaterialet av alla, 

nämligen vadmal. Men hur såg byxorna 

ut? Till den medeltida kjorteln hörde  

hosor, ett slags tygstrumpor som inte var 

hopsydda i grenen. Men tomten följde 

givetvis modet och anammade med tiden  

renässansens vida knäbyxor och under 

1700-talet snäva knäbyxor av tyg eller gult, sämskat skinn.

Går vi till konstnärernas tolkningar av den folkloristiska tomten och hans dräkt blir 

bilden av kläderna delvis en annan. Kilian Zoll, som 1851 utförde den första bilden av en 

svensk tomte, klädde honom i vit skjorta under en röd kort, öppen jacka samt långa byxor 

enligt tidens borgerliga mode. Bonddrängen på samma bild bär däremot knäbyxor av skinn, 

det vill säga en ålderdomligare modell än tomtens. Fredrik Wohlfahrt avbildade 1858 en 

skägglös, illmarig och grötätande tomtegubbe med kommentaren att ”…han är klädd i grå 

vallmarsjacka, kortbyxor, och becksömsskor. På huvudet bär han en liten röd mössa.”

julklappsdistributören

Jultomten, det vill säga den tomte som var direkt knuten till julhögtiden och som hade som 

huvudsyssla att distribuera julklappar, introducerades så sent som på 1860-talet. Denna ge-

stalt har en synnerligen komplicerad historia som inte låter sig utredas här. Folklivsforska-

ren Jan-Öjvind Swahn har på ett träffsäkert sätt kallat honom bastard och konstaterat att han  

En av de äldsta svenska avbildningarna av en jultomte, 
publicerad i tidningen Söndags-Nisse nr 45, 1862.  
Dräkten motsvarar närmast en bondes klädsel på 1700-talet.
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till hälften är svensk hedning, till hälften kontinentalt helgon. De äldsta svenska avbild- 

ningarna av jultomtar finner vi i floran av ”nissetidningar” som utgavs under 1850- och 60-

talen. I tidningen Söndags-Nisse 1862 avbildas en liten tomtegubbe med skägg i form av en 

skepparkrans, klädd i lång väst med ett ljust, långärmat plagg under, mörka knäbyxor och 

ljusa knästrumpor. Huvudbonaden är en toppig, upprättstående mössa. Dräktmässigt mot-

svarar detta närmast en bondes klädsel på 1700-talet.

I 1865-års upplaga av Söndags-Nisse finner vi en skägglös, ung tomte som bär en höft- 

lång kjortel med skinnkantningar och i midjan ett bälte med någon form av dekorativa be-

slag. Hans åtsittande knäbyxor är mörka, strumporna ljusa och skorna förefaller att vara tof-

felliknande, möjligen av en medeltida typ. Mössan, slutligen, är toppig och modellen sådan 

att den inramar ansiktet och täcker öron och nacke. Enligt Barbro Berglund, som forskat om 

tomtens kläder, kan vi i dessa tidiga bilder se en svensk utveckling av folktrons gårdstomte 

till jultomte.

i jenny nyströms gestaltning

Redan 1875 fick den blott 18 år gamla Jenny Nyström uppdraget att illustrera Viktor  

Rydbergs Lille Viggs äfventyr på julafton. Därmed debuterade hon i rollen som skapare av 

den ideala svenska jultomten. I otaliga massproducerade bilder gav hon honom karaktär, 

livsmiljö, arbetsuppgifter och inte minst en begränsad uppsättning klädesplagg. En kortfat-

tad beskrivning av den tomtegarderob som Jenny Nyström lanserade visar att den korta, grå 

kjorteln med tillhörande läderbälte definitivt var basplagget. Exempel finns också på gröna 

och blå kjortlar, någon gång även röda. Till kjorteln, som i det här skedet hade samröre med 

den samtida barndräktens kolt, hörde snäva knäbyxor av sämskat skinn eller mörkt tyg. 

Knästrumporna kunde vara grå, blå, röda eller någon gång tvärrandiga i två kontrasterande 

färger. Fotbeklädnaden var merendels träskor av sydsvensk typ men även läderkängor med 

skaft användes i stor utsträckning. Andra plagg som då och då gav variation åt standard-

uppsättningen var pälsar, förskinn (läderförkläden), vantar och handskar.

Obligatoriskt plagg, även i Jenny Nyströms genomslagskraftiga gestaltning av tom-

ten, var den röda luvan. Konstnären förefaller att ha utgått från två olika modeller, dels en 

liten toppig, strutformad mössa, möjligen sydd av tyg, utan varken bräm eller tofs, dels lu-

van med uppvikt bräm och tofs som förmodligen var stickad.

Uppenbart är att konstnärinnan redan från början sökte inspiration i den folkliga 

traditionens gårdstomte. Inte minst de äldre plaggtyperna ger uttryck för detta. Det står 

utom allt tvivel att Jenny Nyströms tolkningar av jultomten, som producerades och spreds 
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NK:s tomte i Göteborg den 23 december 2004.  
Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen. 
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under hela 1900-talet och ännu reproduceras, präglat allas vår uppfattning om hur en riktig  

svensk tomte ska se ut. 

amerikansk konkurrent klädd i rött

Så långt tomtegestalten med rötter i folklig tradition och hans något ålderdomliga garderob, 

betraktad från ett inhemskt perspektiv. Men ska inte tomten vara klädd i rött? Den stora 

innovationen från väst som skulle bli en konkurrent av rang var Walt Disneys filmtomte. I 

den tecknade kortfilmen Jultomtens verkstad från 1932 lanserades en fullvuxen, godmodig 

tomte med helröd dräkt och kraftigt vitt skägg.

I stort sett samtidigt som Walt Disney skapade sin tomte, tycks den svensk-amerikan-

ske konstnären Haddon Sundblom ha kreerat en parallell tomtegestalt, enligt uppgift 1931. 

Sundbloms jultomte lanserades för första gången i samband med en kampanj för The Coca-

Cola Company i vilken en serie tomteporträtt i olja användes. Idag hävdar Coca-Cola på sin 

hemsida att det var Sundblom som uppfann jultomten: ”Innan Haddon Sundblom började 

måla porträtten fanns det ingen allmän uppfattning om hur jultomten faktiskt såg ut.”

Coca-Cola-tomtens dräkt är helröd och består av en knälång rock knäppt framtill och 

kantad nedtill och vid ärmarnas avslutning med vit päls (imitation). I midjan har tomten ett 

brett läderbälte med ett tämligen stort, gult spänne mitt fram på magen. Förutom rocken bär 

han röda byxor nedstoppade i bruna stövlar med nedvikta skaft. Även den röda luvan, vars 

spetsiga topp hänger ned på sidan, har en bred vit pälskant.

Men vilken förebild kan då ha legat till grund för Walt Disneys och Haddon Sund-

bloms rödklädda tomte? Mycket pekar på att det var tidningstecknaren Thomas Nast som, 

inspirerad av författaren Clement Clarke Moores dikt A visit from St Nicholas, på 1860-talet 

skapade en tomte med påtagligt rund figur, som tog skorstensvägen in i husen han gästade 

för julklappsleverans. Nasts tolkning av Santa Claus hade vitt skägg och var klädd i en röd 

åtsittande dress av pälsliknande tyg med vita kantningar, ett brett bälte med spänne i midjan 

samt på huvudet en rund pälsmössa med en liten tofsförsedd topp. Mössan var dessutom 

dekorerad med en kvist järnek fäst i kanten.

Ett annat plagg som relativt tidigt kom in i bilden var den långa, ibland fotsida, krag-

lösa rocken med breda pälskantningar i vitt och oftast utan knäppning. Den hölls helt enkelt 

ihop med ett brett bälte med ett iögonfallande spänne framtill. Stundom var rocken försedd 

med huva eller kapuschong. Även om det inte går att leda till bevis, är det ett rimligt an-

tagande att det är i detta plagg vi ser jultomtens släktskap med biskopen, senare helgonet  

S:t Nikolaus, vilken i en mängd olika tolkningar avbildats med kåpa, ett mantelliknande  
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ceremoniellt plagg, ofta med kantning i avvikande färg. Den ceremoniella huvudbonaden, en 

biskopsmitra, har omtolkats till toppiga mössor av varierande form, ibland även med tofs.

med vrängd rock och ansiktsmask

Ett stycke in på 1900-talet hade tomten som julsymbol, och med tiden som julklappsutde-

lare, intagit en självklar position i helgfirandet, såväl i offentliga sammanhang som i fören-

ingslivet och den privata sfären. Av berättelser och fotografier att döma varierade tomte-

utstyrslarna från person till person, allt efter fantasi och förmåga men givetvis också med 

utgångspunkt i idealbilden av hur en jultomte skulle se ut.

Det går givetvis inte att sammanfatta eller karaktärisera de tomtedräkter som utveck-

lades i detta skede men en vanlig lösning var att vränga en rock och komplettera med mid-

jeband eller bälte, halsduk och kanske pjäxor, stövlar eller grova skor. En väsentlig detalj var 

också ett långt skägg. Den röda färgen däremot tycks inte ha varit särskilt viktig, förutom när 

det gällde en detalj – mössan.

I stort sett motsvarade denna enkla förklädnad de principer som gällde under sekler 

vid utklädselupptåg i äldre tradition i samband med till exempel staffanssjungning eller 

kringgång vid tjugondag Knut. Skråpukansikten, enkla hemgjorda masker, kompletterade 

ofta utstyrseln.

Under 1900-talets första decennier introducerades pressade ansiktsmasker för jul-

tomtar som i hög grad bidrog till att göra bäraren anonym. Tomtemaskerna, som av barn 

ofta beskrivits som skräckinjagande, var i regel försedda med skägg av vit bomullsvadd och 

en toppig mössa av rött kräppapper.

konfektionerade tomtedressar

När konfektionerade tomtedressar började introduceras på 1950-talet var materialet ofta 

röd flanell och de ingående plaggen var byxor med resår i midjan, en jacka eller blus samt 

en tomteluva. Ett lösskägg av bomullsvadd eller linblånor kunde också höra till ett komplett 

tomteset.

Dagens utbud av tomtedräkter är betydligt större än för femtio år sedan och hugade 

spekulanter kan välja vilken tomtetyp han eller hon vill representera. Buttericks sortiment 

visar detta med önskvärd tydlighet. Den enklaste varianten består av röd jacka med vita 

pälskantningar, vit bomullssnodd i midjan, långa röda byxor och luva med vit pälskant och 

vit tofs. En annan variant består av motsvarande plagg men materialet är röd plysch vilket 

höjer priset väsentligt. Den tredje varianten skiljer sig från de övriga då basplagget är en röd 
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kappa med fickor och kapuschong i badrocksmodell. En vit bomullssnodd knuten i midjan 

håller ihop kappan. Tomtekappan med vita pälskantningar tillhör en klass för sig då den är 

sydd i exklusiv lyxplysch. Enligt reklamtexten är en tomtekappa praktisk därför att den ”går 

lätt att svänga om sig för en omedelbar verkan”. Stora, lockiga, vita lösskägg säljs separat.

Även butikskedjan Rusta saluför en tomtedräkt bestående av röd jacka med vita päls-

kantningar samt långbyxor och luva. Flera olika modeller av tomteluvor ingår också i sor-

timentet. Av dessa kan som exempel nämnas en lyxig luva med vitt pälsbräm och vit, rund 

pälstofs. En annan luvmodell är försedd med batteridrivna blinkande stjärnor, infällda i den 

vita kanten nedtill. En söt luva för tomteflickor har, förutom vit kantning och rund tofs, vita 

nedhängande flätor med röda rosetter.

Företaget Doggie erbjuder Puppia tomtedräkt av röd fleece till hunden. Den består av 

en jacka med ärmar för frambenen samt en luva med rund tofs. På jackans rygg finns ett bro-

deri med texten ”Merry X-mas”. Samtliga plagg har vita pälskanter. Genom att mäta hunden 

enligt ett visst schema som Doggie tillhandahåller, blir storleken den rätta och passformen 

bra. Detta är enligt annonstexten: ”Hundkläder för julens höjdpunkter”.

tomtedräkts-chat

Vid sökning på nätet strax före jul blev det uppenbart för mig att tomtekläder vållar ett visst 

huvudbry. Således slängde Bosse ut följande förfrågan i cyberrymden hösten 2005:

Hej! Jag har tröttnat på halvtaskiga tomtedräkter och tänkte nu sy upp en tomtedräkt till mig 

själv i modell Coca-Cola-tomte. Jag är storlek M till L. Sambon vill ha en knälång klänning 

som är lite längre baktill med en lång cape utanpå i ’tomtetyg’. Har någon några tips på var jag 

kan hitta lämpligt mönster till både min dräkt och/eller hennes? Jag har heller inte riktigt hittat  

tyget som jag vill ha. Vet ni något passande tyg och vet vad det heter så dom på tygboden förstår 

vad det är jag är ute efter, så skulle jag vara tacksam om ni ville lägga in en post här.

Ett par veckor senare svarade Linda: ”Titta på mönster till pyjamasar, nattlinnen, mysdres- 

sar… Lycka till!”. Bosse igen, exakt en månad före julafton: ”Jag får tacka för tipsen. Blir det bra  

så lägger jag upp en länk här till mönster + bild på resultaten om det finns intresse för det.”

försök att knyta ihop säcken

Hur kan vi då sammanfatta bilden av hur människor anser att en riktig tomte ska se ut och 

vara klädd på 2000-talet? Idag är givetvis uppfattningarna ännu mer divergerande än tidigare 
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beroende på globalisering, kulturell mångfald och ett aldrig sinande bildflöde som över- 

sköljer oss. En snabb rundfrågning i min närmaste omgivning visar direkt att åsikterna 

formas av olika associationsbanor, social och kulturell bakgrund, familjetraditioner och 

personliga preferenser. En kollega föredrar den grå vadmalstomten, en annan den helröda 

varianten. Mina egna barn har en alldeles egen uppfattning, och så vidare. Men gemensam 

nämnare tycks alltid vara den röda luvan.

Slutsatsen blir att den lilla folkloristiska, medeltida tomtetypen tycks leva vidare, inte 

minst genom de alltjämt publicerade Jenny Nyström-bilderna, i god sämja med den röd-

klädda, fullvuxna tomten av Santa Claus-, Coca-Cola- eller Walt Disneymodell. 

Referenser

”Jultomtens ursprung” av Barbro Berglund (I: ARV. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning. Vol.13, 1957), 
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längtans landskap

I betraktelse av ett traditionsmättat landskapsav- 

snitt där kyrkan åter hamnat i centrum och arbetsdel- 

ningen mellan mor och far består i att hon bakar och 

han sköter de tyngre sysslorna, finns det anledning att 

undra om inte de postmoderna berättelserna om det 

splittrade livet och om traditionens död är överdrivna. 

Snön är vit och oskuldsfull, några änglar spelar för bar-

nen som dansar och leker. Att tomtar anses vara ivriga 

naturälskare behöver inte innebära att de har en högre 

grad av ”ekologisk medvetenhet”, men nog utstrålar 

både de lekfulla korna och de lyckliga svamparna en 

naturlig lycka. 

Den svenska tomtens landskap är en komplex  

verklighet som utgörs av såväl biologisk som kulturell  

mångfald. Många av våra mest komplicerade och art- 

rika ekosystem finns i deras landskap, som formats 

av en mycket lång historia. I tomtelandskapet kan vi  

också avläsa vår historia, genom att uppmärksamma  

spåren av såväl enskilda individers arbete som över- 

gripande strukturer i olika faser av det förgångna,  

fram till vår egen tid. Ett ambivalent förhållningssätt  

till naturen har förstärkts i det moderna samhäl-

let. Naturupplevelsen är ofta dubbel – å ena sidan  

skönhet och glädje, å andra sidan den förtvivlan som 

finns i civilisationens följdverkningar såsom ned-

smutsning, slöseri och utmattning. I jakten på nya för-

hållningssätt till naturen försöker vi komma från denna 

dubbelhet genom att söka oss till vad vi ser som enklare, 

renare levnadssätt och dem finner vi i tomtarnas land-

skap. Det är i deras livsformer och förhållningssätt som 

vi söker svaren. 

Vår relation till tomtarna i naturen kan jämföras 

med vår relation till kulturhistorien. Den ger uttryck  

för drömmar och ideal snarare än att handla om deras 

egenart. Samtidigt blir vi mer osäkra på vad tomtar  

egentligen är för något och det blir allt svårare att skilja  

på vad naturen och vad tomtarna skapat. Hur har de- 

ras kultur påverkat landskapet? Ser inte änglarna lite 

sköra ut och ligger där inte också en fallen ängel? Att hu-

sen är så små måste betyda att priserna stiger även i tom-

teland. Det har blivit så dyrt att vissa tomtar härbärgeras  

i spannar. Och har inte ett av barnen försökt ge sig av 

och överskrida gränsen? På vägen har hon snärjts i det 

glittrande silverband som avgränsar tomtelandet och  

bildar rågång mellan innanför och utanför.

Av Birgitta Svensson

Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.
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Under en promenad genom staden möts vandraren av en mångfald av bilder som vi-

sar julens många motiv. Vid ett hastigt ögonkast är det samma gamla representationer  

som återkommer, men vid en närmare granskning finns dessutom framställningar som 

bryter mot den gängse bilden av hur julen ”ska” se ut. 

Det jag möter under min promenad är mer än en traditionell jul. I den konst, 

kitsch och reklam som framträder under perioden från den första advent till tjugonde-

dag Knut finner jag ett ifrågasättande som för tankarna till de generationer av skolbarn 

som tvingats recitera Viktor Rydbergs dikt Tomten och som ändrat diktens välkända 

strof ”Endast tomten är vaken” till ”Endast tomten är naken/bar om baken/visar sta-

ken”. 

Detta busstreck tycks spegla vår samtid bättre än det ursprungliga innehållet i  

dikten, där en gårdstomte på en bondgård i slutet av 1800-talet kontrollerar att alla 

sysslor är utförda medan han funderar över livets och dödens mysterier.

endast tomten är naken
om konst, kitsch och reklam

Av Marlene Hugoson
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att utmana den goda smaken

Vid en stilla betraktelse av konst, kitsch och reklam kan det ibland vara svårt att se var ett 

område börjar och ett annat slutar. Kitschen, här definierad som hötorgskonst, retas med 

”den goda smaken” genom att låna in motiv från såväl renässansens mästare och popkon-

stens idoler som den religiösa och folkloristiska bildvärlden. Modereklamen närmar sig de 

fina salongerna genom att låna in konstfotografer, men flörtar samtidigt med gatukonsten 

för att finna en bred publik åt de varor som annonseras ut. Konsten utmanar sig själv genom 

att närma sig både kitschen och pornografin för att pröva gränserna och erövra nya områ-

den och material. Var de exakta gränserna egentligen går ligger i den enskilde betraktarens 

öga, men det är ändå här, i detta gränsland, som den tabubrytande konst, kitsch och reklam 

återfinns som kan iakttas i det offentliga rummet. Kanske blir detta också särskilt märkbart 

just under julen, en av våra mest idealiserade och traditionsbundna högtider.

Både konstnärer och klädskapare provar då på att arbeta i nya material och på ett 

innovativt sätt omgestaltar de samtidigt julen. På Galleri Lewis i Söderfors samlas en grupp 

på tretton konstnärer för en årlig grupputställning titulerad Pepparkonst där väldoftande 

porträtt, skulpturer, skålar och mobiler i gräddad pepparkaksdeg ställs ut. På hotell Birger 

Jarl i Stockholm församlas några kända svenska klädskapare för att klä varsin egenhändigt 

designad julgran. Christer Lindarw har i sin skapelse Julstången från 2004 skalat av trädets 

grenar och bundit dem till en midsommarstång som dekorerats med blommor och gul- och 

blårandiga band. Roland Hjorts guldsprejade Dödsgran blir en glamrockinspirerad skapelse 

med svarta julgranskulor, rocklegender till änglar och svarta tomtar vid julgransfoten. Minst 

grandoftande julen 2005 är kanske Pär Engshedens julgran The Snowqueen som täckts med 

levande vita orkidéer samt Greger Hagelins julgran The Superlative Conspiracy Tree som de-

korerats med över femtio stycken Wunderbaum – med den ironisk valda syntetiska doften 

”skogsfrisk”.

Även på byggarbetsplatser uppvisas en egensinnig konstnärlighet. Vid bygget av  

Musikens hus i Uppsala har någon med en stund över svetsat ihop en julgran av armerings-

järn som sprejats vit och dekorerats med en ljusslinga av äldre modell, innan den ställts ut till 

allmän beskådan på en byggnadsbarrack. En vitsprejad julstjärna i armeringsjärn har dess-

utom satts upp på stängslet på byggarbetsplatsens andra sida för att skänka extra julkänsla.  

I samma anda förstärks julen i de privata trädgårdarna genom att husägare utvidgar dekora-

tionerna till sina trädgårdar, där traditionella tomtar varvas med elektriskt upplysta snögub-

bar av plast, lysande renar och slädar som efter amerikansk förlaga skapats av ljusslingor.

Utmärkande för dessa exempel på hur julen omgestaltas är att de gränsar till kitschen. I en 
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generation av konstnärligt intresserade som ironiskt vill retas med allt vad god smak heter 

har kitschen funnit en helt ny publik som välkomnar det lekfulla sätt på vilket julens form-

språk nu omtolkas. Exemplen ovan är inte de enda. I inredningsbutiken Wohnzimmers 

skyltfönster i Stockholm lockar en stiliserat julgransformad elljusstake som täckts med rosa 

glitter. Hos Wedins Skor & Assessorer får Roland Hjorts guldsprejade julgran konkurrens 

av en silverglittrande gran dekorerad med metallicarosa kulor. I Miques skyltfönster i Upp-

sala möts jag av en skräckinspirerad liten julgran i glänsande svart plast som dekorerats med 

döskalleformade vita reflexer. Hos Small står en annan liten gran uppbyggd av elektriskt ly-

sande amaryllisblommor i rosa tyg. Den ersätter föregående års uppblåsbara julgran av platt 

genomskinlig  plast. En idé som även återfinns i reklamen från postorderföretaget Jula, men 

där är granen över två meter hög, tredimensionell och har en bubblig gul stjärna i toppen.

I butikerna som säljer kitschigt krimskrams finns dessutom en veritabel invasion av 

religiösa föremål som konverterats till smycken och bruksföremål som lampor och vägg-

klockor. Föremål som tidigare har betraktats som billiga souvenirer från resor på sydligare 

breddgrader, men som nu tagit nya former och fått upphöjd status. Vilken kitschälskare 

med självaktning kan motstå en madonna med Jesusbarnet i form av en exklusiv julgrans-

kula av handmålat blåst glas eller en elektriskt upplyst julkrubba i äkta plast?

Den tekniska utvecklingen bidrar till framväxten av ny kitsch. I en silverblå Toyota 

tillhörande ett akademikerpar i min bekantskapskrets, pryds instrumentbrädan av en liten  

adventsljusstake i vit plast med flerfärgade diodrar. Den drar sin elektricitet från bilens  

cigarettändare. En liknande funktion återfinns i datafirmornas utbud av upplysta minia-

tyrjulgranar av plast som alla drivs av datorns USB-port och som pryder både ett och annat 

kontorsbord kring jul. Samtidigt dekoreras mobiltelefoner med dinglande mobilsmycken 

och små klistermärken i form av snögubbar och tomtar. Displaybilder med julteman och 

ringsignaler med känd julmusik kan laddas ner. Tycks det svenska utbudet för magert kan 

julig kitsch dessutom importeras från när och fjärran via Internet. Varför inte ett både  

globalt och multireligiöst uttryck: en adventsljusstake i form av en vilande Buddha?

sexualiseringen av julen

Mitt i all denna omgestaltning finner jag också en sexualisering av julen. Reklampelaren 

vid busskuren på torget saknar visserligen den halvklädda och evigt leende Hennes & Mau-

ritz-modell som sedan julen 1990 gjort reklam för butikkedjans underkläder och signale-

rat att julen nu står för dörren. Men trots att hon nu ersatts av en mer påklädd modell, så  

undkommer hon inte påhopp från uppretade feminister som fortfarande känner sig föran-

– Endast tomten är naken –
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ledda att klottra kommentarer på affischerna. I versaler har någon skrivit: ”Obs! Hon kan 

bajsa också, men det kostar mer”. Detta för att driva med modellens konstlade pose och  

poängtera likheten mellan dessa Hennes & Mauritz-modeller och Baby Borndockorna som 

kan äta, dricka, gråta och kissa, precis som riktiga bebisar. Detta är en könsstereotyp leksak 

som hårdlanseras och är uttalat riktad till små flickor och deras mamma-/barnlekar. I en 

grövre tolkning kan orden dessutom anspela på uttrycket ”Fina flickor fiser inte” och de 

prostituerade kvinnor som säljer sina kroppar och ställer upp på det mesta, bara priset är 

det rätta.

Det är inte bara feminister som reagerar mot reklamen. Stor uppståndelse väcks då 

en gigantisk reklamannons för Hennes & Mauritz nya smyckekollektion av Solange hängs 

upp på byggnadsställningarna under renoveringen av Klara kyrkas torn i Stockholm under 

julhandeln 2005. Trots den ansenliga ekonomiska kompensationen detta ska ge, stormar 

församlingen mot reklamen och poängterar att Jesus inte hjälpte månglarna att sälja sina va-

ror, utan att han tvärtom slängde ut dem från templet – en debatt som ger både församlingen 

och Hennes & Mauritz utrymme i media.

Under åren har Hennes & Mauritz-affischerna utsatts för klotter, förstörelse och hu-

moristiska attentat. Ironiska och kritiska kommentarer har skrivits med spritpenna. Tryckta 

dekaler påpekar farorna med det avklädda och smala ideal som uppvisas. Ditsprayade scha-

bloner visar tecknet för anarkafeministerna, nätverket Feminista eller en hondjävul – ibland 

signerade Simones döttrar, en referens till den feministiska författarinnan Simone De Beau-

voir. Även sönderslagna reklampelare och nedrivna affischer har följt i reklamkampanjernas 

kölvatten. Vandringssägner har uppstått om hur män kört i diket efter att ha sett annonserna 

med Anna Nicole Smith, 1993 års blonda bombnedslag med silikonbröst och injicerade läp-

par. Den halvnakna modellen har till och med klätts i en värmande stickad tröja som fästs 

på affischen för att hon ska slippa frysa i snöyran där hon, inte olikt huvudpersonen i H. C. 

Andersens saga Flickan med svavelstickorna, försöker sälja sina varor.

Oavsett om attackerna mot reklamen tolkas som självförsvar, civil olydnad eller ren  

och skär vandalism, har kommunikationsmedlen från annonserna återadopterats av reklam- 

makarna. För att verka ungdomliga och tilltala en ny generation kunder att köpa de produk-

ter som annonseras ut har även de börjat använda spritpennetextade och sprayade texter 

samt riktiga kläder i sina annonser.

Olika organisationer har också anspelat på Hennes & Mauritz-reklamen i andra syf-

ten. Fackförbundet Byggnads lät en manlig byggnadsarbetare inta Anna Nicole Smiths nu-

mera klassiska pose i en reklamkampanj mot hur gästarbetare utnyttjats inom byggindustrin.  
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Det feministiska nätverket Kvinnor utan gränser lät flera män inta poser som hämtats från 

reklamen, för att på så vis ifrågasätta könsrollerna och vidga skönhetsbegreppet. Med stor 

ironi har en okänd privatperson också härmat det feministiska klottret och skrivit ”sjuka 

ideal” på en av Arlas reklamannonser för smör – föreställande en gyllengräddad peppar-

kaksgumma.

Paradoxalt nog har Hennes & Mauritz-modellen kommit att fungera som en pro-

vokativ motor i samhällsdebatten om hur kvinnokroppen framställs och objektifieras i det 

offentliga rummet, samtidigt som de feministiska grupperingar som velat freda kvinnors 

kroppar i praktiken har använt kvinnokroppen som klotterplank!

Även om den Hennes & Mauritz underklädesmodell som för en tid kom att höra julen 

till nu försvunnit, lever och frodas sexualiseringen på andra håll. Det är inte bara Hennes & 

Mauritz som särskilt saluför underkläder i julhandeln. I kondomeria Lustgårdens skyltföns-

ter i Uppsala står stela modedockor i sexiga underkläder uppradade. Trots butikens inrikt-

ning skiljer sig skyltningen relativt lite från de större klädkedjornas skyltfönster. Lindex-

butikerna och Hennes & Mauritz nyöppnade Beautybox, för underkläder, accessoarer och 

Vid juletid leker konstnärer, designers och reklammakare med julens attribut och tänjer på gränserna genom att utmana 
tradition, religion, folktro, politisk korrekthet och inte minst ”den goda smaken”. Resultatet blir en kollision mellan traditionellt 
formspråk och modern gestaltning som även tar formen av en sexualisering av julen.  
Foto: Marlene Hugoson 2004, Institutet för språk och folkminnen. Foto: Susanne Granlund 2003, Institutet för språk och folkminnen.

– Endast tomten är naken –
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smink, har gått steget längre än kondomerian i sin julskyltning. Efter internationell förlaga 

har dockorna positionerats i olika ställningar för att de ska se mer levande ut. Effekten blir 

bisarr. Endast iklädda underkläder och i några fall höga klackar, står och sitter modedock-

orna likt kliniska versioner av kvinnorna i glädjekvarteren i Amsterdam.

den konst-iga julen

Även inom konsten sexualiseras julen då konstnärer gör debattinlägg och försöker bryta 

julens självskrivet fredade position genom provokativ konst. Tre gymnasieelever från 

Bolandsskolans estetiska program i Uppsala gör under pågående julhandel en aktion mot 

de senaste årens våldtäktsdomar, där kvinnor som varit berusade eller haft för sexiga under-

kläder på sig inte anses ha blivit våldtagna när fallet bedöms i domstol. Detta genom att fästa 

varningstexter på spritflaskor och stringtrosor med informationen: ”Användning av dessa 

medför skyldighet att ställa upp på alla former av umgänge.” Konstnärinnan Eva Högbergs 

triptyk eller tredelade tavla Push up är en parodi på Hennes & Mauritz julkampanjer anno 

1993 och 2000, där hon ersatt modellerna Anna Nicole Smiths och Claudia Schiffers blond-

lockiga huvuden med den vita pudeln Gretas huvud.

Det finns också en sexualisering av julens mer etablerade attribut. Eva Högbergs ut-

ställning bjuder nämligen också på en julgran tillverkad av vanligt tidningspapper, dekore-

rad med penisar och pungar – tillverkade av Aftonbladets rosa sportsidor. På Konstfacks 

julmarknad ställer en elev ut en julgran krönt med en guldfärgad baby föreställande Jesus-

barnet, vars kropp penetrerats underifrån av julgranens topp och vars mun verkar ha inspi-

rerats av en så kallad uppblåsbar Barbara. En framställning som inte bara utgör ett brott mot 

den gängse bilden av julen utan samtidigt kan ses som en del av den religiösa avdramatise-

ringen där det inte längre är tabu att driva med religiösa motiv.

Inte heller folkloristiska väsen undkommer den pågående avdramatiseringen. På 

Rademachersmedjornas traditionella julmarknad i Eskilstuna har keramikern Marita Palm 

tillverkat massor av nakna små tomtar i tomteluvor och hon är inte ensam om idén. En 

massproducerad trädgårdstomte – likt en blottare iklädd endast öppen rock och luva – stir-

rar vid sidan av en barbystad trädgårdstomtemor ut genom kondomerians skyltfönster. I 

ett skyltfönster några kvarter bort står en likadan tomtemor alldeles ensam bland en mängd 

exklusiva damunderkläder.

De senaste åren har en svensk-norsk julkalender utformad som en dokusåpa också 

visats i Kanal 5. En parodi i traditionell julmiljö där en julbock, en tomte och en tomtemor 

har röstas fram. Precis som i de riktiga dokusåporna visas tomteaspiranternas dåliga sidor 
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och nakna hud i samma förnedrande anda som i verklighetens dokusåpor. En av aspiran-

terna till att bli tomtemor 2004 spelades dessutom av Carolina Gynning, ytterligare ett blont 

bombnedslag. Hon är känd för att ha haft sex framför kamerorna i dokusåpan Big Brother 

2004 och för att ha vikt ut sig i olika herrtidningarna. Via Internet och e-post sprids dess-

utom interaktiva e-julkort och bildspel med nakna jultomtar.

Provokationen ligger inte endast i att tomtarna framställs nakna, utan att de också 

förstås ha ett sexliv. Det nakna är naturligtvis inte alltid detsamma som en sexualisering, dä-

remot upplevs det som särskilt främmande under en period då naturen är insvept i snö och 

då fotomodell liksom tomte borde vara extra påklädd för att möta midvinternattens köld.

Mellan konst, kitsch och reklam sker ett lekfullt utbyte av idéer färgade av vår sam-

tid och det samhälle vi lever i. Den gestaltning av julen som förmedlas är del av den på-

gående revitaliseringen av det svenska julfirandet. Där används även folkloristiska väsen  

och religiösa teman för att spegla sexualiseringen vi möter i vår vardag. Det som allmänt  

anses vara traditionellt, ibland även heligt, framställs i ett provokativt grepp som världs- 

ligt. Religiösa symboler, som i årtusenden varit drivkraften för den konsthistoriska utveck- 

lingen, har här devalverats till högteknologiskt kitsch och likt reklamens modeller och kläd- 

butikernas modedockor kläs även tomten av in på bara kroppen.
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Inför julen börjar varuhus och postorderfirmor annonsera om belysningsdekoratio-

ner. Det finns en mängd olika modeller i olika prislägen att välja på. Naturligtvis åter-

finns gamla bekanta som luciakronan, julstjärnan, julgransbelysningen och olika sor-

ters elljusstakar men mycket nytt har tillkommit. I katalogerna återfinns diodslinga, 

ljusgardin, stjärnslinga, ljusnät, miniljusslinga, ljusslinga med gröna löv eller röda 

hjärtan, ljusslang, stjärndraperi, istappsslinga och tallgirlang. Flera av produkterna är 

neutralt utformade och användbara för andra festligheter. Med den nya tekniken for-

mas olika lysande motivfigurer som julgranar, hus, snögubbar, tomtar, renar med slä-

dar, julkrubbor, julklappspaket, träd, buskar, kvistar, stjärnor, ljusbollar och mycket, 

mycket mera. 

ett upplyst hem

Det är ett allmänt känt faktum att belysning skapar stämningar, känslor och upplevelser. 

Ljus är betydelsefullt för att vi skall förbli harmoniska. Ljusterapi är en medicinsk behand-

lingsmetod som används för att undvika eller bota depressioner. I ett land där vintern är 

lång och mörk måste man ta till vara möjligheten till glädje och harmoni med hjälp av  

jul, jul, strålande jul
att dekorera med elektriskt ljus

Av Göran Sjögård
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Julskyltning i Lindome 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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belysning. Den moderna belysningstekniken gör det möjligt att bygga ett personligt ljus-

scenario. Belysningsprakten signalerar också välstånd.

Numera pågår ett intensivt utvecklingsarbete med nya ljuskällor och armaturer för 

både offentligt och privat bruk samt för användning såväl inom- som utomhus. Denna nya 

ljuskultur tar sig många uttryck och ibland kan den bli överdådig. Ljusdioden, LED, förvän-

tas få en mängd olika användningsområden inom framtidens belysningsteknik. Lysdioden 

utvecklades 1962 med röda, gröna och gula färger. Blått och klarvitt ljus blev tillgängligt 

först i slutet på 1990-talet. Lysdioder har en livslängd på tio år, en låg energiförbrukning och 

är miljövänligare än glödlampor. Deras ringa storlek möjliggör en armatur med fantasifull 

design. En del belysta juldekorationer med figurmotiv använder holografiska material för att 

skapa virtuella tredimensionella bilder.

Den nutida belysningstekniken, som förutom lysdioden inkluderar fiberoptik, låg-

energilampor och halogenlampor samt i viss mån neon, har vidgat möjligheterna att skapa 

nya spännande belysningsupplevelser. Tekniken är lätt att hantera för lekmän. Ljusslingor 

går till exempel att koppla ihop och bli nästan hur långa som helst. De nya möjligheterna att 

dekorera med ljus har gjort det trendigt att även under vardagen belysa bostadshuset och 

den privata trädgården under vinterhalvåret. Belysningsdekorationerna är inte särskilt dyra 

och man byter gärna ut dem när det kommer nya produkter. Ibland kastas fjolårets belys-

ningsdekorationer ut tillsammans med julgranen. Den vanan kan jämföras med inställning-

en hos äldre personer som köpte sin julgransbelysning eller elektriska ljusstake på 1950- och 

60-talet och som blir missnöjda när reservglödlampor inte längre finns att köpa.

Att juldekorera bostaden, villan och trädgården med belysning började bli ett mode 

i slutet på 1990-talet och har sedan senaste sekelskiftet blivit allt vanligare. För det stora 

flertalet inskränker sig de elektriska juldekorationerna till några enstaka slingor inom- eller 

utomhus, runt entrén eller på balkongen. Några kan dekorera ett träd med ljusslingor eller 

sätta upp en fristående ljusdekoration. En enstaka slinga kan ersätta granen i enmanshushåll 

och små lägenheter. Andra har helt andra ambitioner när det gäller att lysa upp bostaden. 

För dem börjar förberedelserna redan i oktober eller november för att de ska hinna bli klara 

till advent. Reparation och byte av lampor kan ta flera dagar. Själva uppsättandet av alla 

ljusdekorationer kan ta minst en vecka. Ibland tvingas de ta semester för att bli klara med 

förberedelserna. För att underlätta klättrandet på husets utsida hyrs ibland en skylift men 

det kan vara enklare att låta dekorationerna sitta kvar hela året. För vissa är det ett stort nöje 

att planera för nya idéer och omarbeta dekorationerna varje år även om det blir arbetskrä-

vande. Planeringen börjar ibland direkt efter julens avslutning då resultatet kan överblickas. 

– Jul, jul, strålande jul –
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En tydlig trend är att dekorationerna utökas och blir allt vidlyftigare för varje år. Ett totalt 

antal ljuspunkter varierande mellan 1 0000 till 30 000 är inget ovanligt.

Avsikten att glädja förbipasserande kan vara en pådrivande faktor för att sätta upp 

dekorationerna. Den som har gjort det ett år har svårt att inte fortsätta nästa. Vänner och 

grannar blir vana och driver på, om belysningen inte kommer upp som vanligt. Särskilt barn 

gillar belysningsprakten men också vuxna tycker att belysningen är mysig, kul och ibland 

vacker. Trots avsaknad av ljud, även om sådan utrustning också finns att få, tror man sig vid 

anblicken rent av få höra julmusik. Personer som passerar bostaden tar foton och skickar 

ibland tackkort för att visa sin uppskattning över belysningsprakten.

Det finns dock kritiska röster som tycker att belysningsarrangemangen är pråliga, 

fula, banala och barnsliga. Kritikerna anser att det är omoraliskt eftersom det innebär ener-

gislöseri och att de kommersiella krafternas tillåts dominera på bekostnad av det äkta jul-

budskapet. För svenska ögon tycks det ännu så länge finnas en gräns när ljusdekorationerna 

allmänt anses bli för färgsprakande och när lamporna blinkar likt ett tivoli. För grannsäm-

jans skull rekommenderas att man frågar grannarna om lov innan man tänder anläggning-

en. Ännu så länge krävs inte bygglov men den växande trenden förväntas kunna leda till 

regleringar i vissa kommuner.

trender och traditioner

Flertalet av de nutida belysningsdekorationerna är amerikanska julseder som nått Sverige. 

På Internet finns webbportaler från USA som beskriver hur man bäst lyckas i konsten att de-

korera sitt hus med belysning under julen. Ett päron till farsa från 1989 (National Laampon’s 

Christmas Vacation) och andra amerikanska filmer med julmotiv är en annan inspirations-

källa men allt är inte amerikanskt. Även resor till särskilda turistmål under jultiden inspi-

rerar till att sätta upp egna belysningsdekorationer. Tyska julmarknader är ett exempel. 

Platser som Hawaii, Azorerna och Filippinerna har firande med överdådiga dekorationer 

av ljus och lyktor. Folk inspireras när de ser produkterna i handeln. Sedan sprids intresset 

med grannkontakter och när dagspressen rapporterar om uppseendeväckande belysnings-

anläggningar. Liksom i usa förekommer numera inofficiella tävlingar mellan villaägare om 

vem som har den häftigaste belysningen.

Om stora mängder lampor är tända närmar sig kanske gränsen för vad husets el-

system är dimensionerat för. Under vinterhalvåret och särskilt under julen är många elap- 

parater påslagna. Lågenergilampor gör dock belysningsprakten möjlig utan att man drar 

på sig skyhöga elkostnader. En timer förhindrar dåligt samvete för energislöseri. Slarv med 
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monteringen kan vara livsfarlig även om produkterna i sig är säkra och det är naturligtvis 

riskabelt att klättra högt upp på huset för att montera dekorationerna.

Försäljningen av julprydnader börjar redan i oktober. Försäljningssiffrorna påverkas 

av snabbt växlande trender. År 2001 var det häftigt att använda ljusslingan direkt på jul-

bordet och låta den gå runt servisen. År 2004 var julstjärnor på fot en ny trend medan den 

traditionella adventsljusstaken av trä från 1950-talet var på väg ut. Inomhus skulle det vara 

plastiga slingor i transparanta färger som löpte längs väggar och tak eller som dekoration i 

skålar. Unga familjer gillar slingor och de användes flitigt i barnkammaren. År 2005 uppges 

att den klassiska adventsstjärnan i papp med belysning lever vidare men den har fått fräck-

are design. Istället minskar den klassiska julgransbelysningen för inomhusbruk. Med tanke 

på det stora utbudet av produkter är det förståeligt att folk vill pröva många olika dekorativa 

nyheter.

Elektrisk julbelysning kombineras alltid med levande ljus, marschaller, facklor och 

värmeljus med lyktor. Sedvänjan bjuder att det passar bäst med levande ljus på till exempel 

julbordet, gärna i en gammal ljusstake och familjeklenod. Adventsljus är svårt att tänka sig 

med annat än levande ljus. Risken för elavbrott under vinterns snöstormar gör att levande 

En av flera ljusdekorationer i en villaträdgård på landet, december 2005. Foto: Peter Lundvall, som har dokumenterat jul på Tjörn 
i flera bilder, i privat ägo.

– Jul, jul, strålande jul –
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ljus har både en praktisk och känslomässig betydelse trots allt modernt elektriskt ljus. Det 

brinnande ljuset är som ett levande väsen och det får lätt en sakral betydelse som bäst för-

medlar julbudskapet. Elektriska julgransslingor får dock affektionsvärde när de har funnits 

hos familjen under många år och påminner om tidigare jular.

julljushistoria

Rik och överdådig dekoration kombinerad med så mycket belysning som tekniken medger 

är inget nytt vad det gäller julfirandet. Det är en medeltida tradition från Mellaneuropa att 

dekorera julträd och redan på 1500-talet berättas om hur förmögnare familjer dekorerade 

ljusstakar och julträd med kulört papper, glitter, färgglada prydnader och levande ljus. Det 

levande ljuset och lyktor i olika färger har alltid varit nödvändigt för att framhäva prydna-

derna och få dem att glittra. De tyska julmarknaderna har en lång tradition som ljusfester 

med en mängd lyktor och levande ljus. Den industriella utvecklingen under 1800-talet ledde 

till att nya dekorativa material och kontrastrika syntetiska färger började användas för att 

tillverka julpynt. Tyskland var sedan mitten av 1800-talet och fram till andra världskriget en 

stor tillverkare av julgransprydnader för levande ljus som exporterades.

Från omkring 1880 kunde man köpa julgransprydnader i de större svenska städerna. 

Postorderförsäljningen förbättrade spridningen av det fabricerade julpyntet. I katalogerna 

återfinns flera exempel på olika lysande föremål. En tomte som gjorts självlysande med 

fosfor, olika kulörta lyktor och en så kallad ”dansande jullykta” som med hjälp av gelatin 

framställer ett storartat färgspel salufördes exempelvis i Åhlén och Holms kataloger i början 

på 1900-talet. Från omkring 1870 gavs tips på nya sorters julpynt i illustrerade tidskrifter. 

De första uppgifterna om hur man bygger en snölykta härstammar från denna tid. Belys-

ningstekniken utvecklades i takt med de tekniska landvinningarna under 1800-talet. 1839 

grundades Liljeholmens stearinfabrik. Till och med stadsgas användes men i begränsad om-

fattning för att belysa juldekorationer. Grönmålade bordsgranar av plåt och utrustade med 

ett antal brännare som tändes med tändsticka fanns att låna hos gasbolaget.

Sannolikt prövades elektriskt ljus på julgranen så snart glödlamporna kom på mark-

naden. När Thomas Alva Edison presenterade sin glödlampa 1879 dröjde det enligt ame-

rikansk historia endast tre år tills färgade glödlampor började användes till julgransbelys-

ningar. Det påstås att vicedirektören för Edisons elektriska bolag var först med idéen. I sitt 

hem i New York lät han sätta upp en roterande (!) julgran med vita, röda och blå lampor 

som tändes och släcktes omväxlande. Bostaden låg i ett kvarter som tidigt utrustades med 

ett elektriskt ledningsnät.
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1895 började Edison Electric Company producera julgransbelysningar. Lamporna var pä-

ronformade med en liten tipp i glaset där luften pumpats ut. Det var koltrådslampor med en 

ljusstyrka motsvarande ett vaxljus. De första fanns bara i ofärgat glas men snart levererades 

de i rött, grönt, blått, bärnstensfärgat, gult, purpur och mjölkfärgat. De var avsedda för både 

julgransbelysning och festbelysning i allmänhet. Lamporna tillverkades en kort tid senare 

även i Tyskland och Japan. När glödtråd av volfram som uppfanns år 1907 började använ-

das till julgransbelysningar 1916 blev lamporna billigare och ljuset starkare och klarare. År 

1919 började General Electric tillverka julgranslampor som var konformade som en låga och 

denna typ har sedan dess funnits på marknaden.

Det tyska inflytandet på amerikanska juldekorationer gjorde sig påmint när målade 

figurativa jullampor av tysk och österrikisk tillverkning introducerades i usa 1909. De fanns 

i en mängd olika former och färger för att likna olika frukter, blommor, fåglar, nötter, clow-

ner, hundar, snögubbar och jultomtar. Lamporna var handmålade i vattenfast färg av pro-

fessionella leksakstillverkare. 1922 börjar japanerna industritillverka liknande lampor. I usa 

grundades under mellankrigstiden flera fabriker med en inhemsk produktion av fest- och 

julbelysningar som satte en ära i briljera med dekorativa ljuseffekter. Glödlampor fanns i en 

mängd olika former och färger samt var ibland utrustade med olika tekniska finesser som 

gav blinkande, rinnande och bubblande ljus för att förhöja den festliga effekten. På 1920-

talet började glödlampstillverkarna uppmuntra sina kunder att tävla om vem som hade den 

bästa ljusdekorationen med färgade lampor i syfte att uppmuntra försäljningen. Även om 

depressionen och andra världskriget bromsade utvecklingen något i usa kan man säga att 

amerikanarnas starka intresse för att illuminera julen hade slagit rot redan i början på 1900-

talet och amerikanerna verkar stolta över detta bidrag till julens kulturhistoria.

 Det dröjde dock innan de amerikanska lekfulla ljusidéerna nådde andra länder.

Utvecklingen var mer försiktig. I Sverige annonserades om elektriska julgransbelysningar 

redan på 1890-talet. Julgransbelysningar började säljas i liten omfattning på 1920-talet och 

det fanns slingor med lampor i stearinljusform. Kooperativa Förbundets glödlampsfabrik 

Luma började år 1933 tillverka julgransbelysningar. 1939 introducerade Philips den elek-

triska ljusstaken som en anställd tillverkat för privat bruk. Försäljningschefen möttes först 

av misstro eftersom många inom företaget trodde att folk bara ville ha levande ljus för julfi-

randet. Elljusstaken är alltså en svensk uppfinning men det dröjde till 1950-talet innan jul-

gransbelysningar och andra elektriska ljusdekorationer blev vanliga i alla hem.

Den globala tendensen i äldre tiders tillverkning och distribution av jul- och dekora-

tionsbelysning har blivit helt dominerande under 2000-talet. Stora delar av produktionen 

– Jul, jul, strålande jul –
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sker i Asien men den elektriska belysningstekniken kontrolleras av några multinationella 

bolag. I Sverige domineras marknaden för julbelysning av tre inhemska företag som tillver-

kar flera hundra olika modeller. De satsar intensivt på utvecklingen av nya produkter och 

de har lyckats etablera svensk belysningsdesign i utlandet även för andra sorters armaturer. 

Julbelysningen säljs främst i Europa men även i länder som USA, Japan och Brasilien. Fabri-

kerna ligger i Sverige och i låglöneländer som Polen, Ungern, Estland och Kina samt övriga 

Asien. Leveranssäkerhet är avgörande eftersom juldekorationerna måste levereras i rätt tid 

till alla återförsäljare, stora som små runt om i världen.

Julen innebär både andakt inför ett kristet budskap och festligheter. För båda syftena har 

sedan länge ljus och lyktor använts för att skapa den rätta stämningen. För andakten är det 

enstaka levande ljuset det enda rätta, men för festens glädjerus har det alltid i människans 

historia funnits en önskan om ljusbländande prakt och överdådigt glitter. Önskan om att 

skapa ljusprakt under julen begränsades tidigare av de tekniska möjligheterna. Dessa har 

blivit allt mer möjliga att övervinna med hjälp av modern belysningsteknik som utvecklas i 

snabb takt. De moraliska och estetiska aspekterna på ljusets användning kommer även fort-

sättningsvis att engagera människor.

Referenser

Granna Granen. Julgransprydnader från 1870 till 1930, historik och modeller att göra själv av Maria Flinck 

(1998).

Folklivsarkivet i Lund: svar på frågelistan LUF 216 Nu är det jul igen! (2004): M 24752 – 24841. 
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tänka jul

Av margareta Stigsdotter

I utkanten av en liten Smålandsby bodde fyra ogifta  

gamla syskon på ett ensligt beläget torp i skogen. Varje 

jul fick de, liksom de andra åldringarna i byn, en bego-

nia och ett hemstöpt grenljus. Röda Korset stod bakom 

gåvorna. Jag hade förtroendet att överlämna gåvan år 

 efter år på julafton. På förmiddagen gick jag dit för att 

vara där i god till klockan tolv. Då stod vi stilla på ve- 

randan och lyssnade högtidligt på de avlägset klingan-

de kyrkklockorna som ringde in julen. Sedan väntade 

finrummet med klädd julgran och kaffe med bullar. 

Mitt på bordet sattes begonian och grenljuset som inte 

tändes. För fint för att tändas. Men inte heller vanliga 

stearinljus fanns i huset. Levande ljus hörde inte till i 

denna värld.

Runt om i fönstren, på sekretären och på blom-

bord stod de gångna årens grenljus. Fullt intakta men 

dammiga. Nerstuckna i björkklossar och med röda 

sidenband konstfullt snodda kring den nedre delen. I 

julgranen slingrade den otända elektriska ljusslingan 

ända till topps och vevgrammofonen knastrade fram 

sjömansvalser. Den enda lampan som var tänd i vin-

termörkret var taklampan som spred ett matt ljus över 

rummet. Julens kanske främsta attribut – ljusen –  

fanns det tack vare Röda Korset rikligt av, men inte 

spred de något mysigt julstämningsljus. Trots detta 

härskade julens ande över rummet och julstämning 

kunde man ha skurit tjocka skivor av.

Människors medvetenhet om högtiden gör julen. 

Ett tänt juleljus i juli gör ingen jul, men det gör inte 

heller ett grenljus på julafton, tänt eller otänt. Vi måste 

hjälpa till – tänka jul – ladda ljusen med jul.

Handstöpta ljus på julmarknad i Älvsåker, Halland, december 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Bland granens gröna grenar hänger garntomtar och halmsaker. Julgransljusen mjuka 

sken reflekteras i glitter och blanka kulor. ”Ingen jul utan julgran.” Så skriver en kyrko-

herde från Västergötland i sitt svar på en frågelista om julgranar år 1935. Han minns sin 

barndoms granar som självklara, trots att sedvänjan då var förhållandevis ny i Sverige. 

I svaren på frågelistan Nu är det jul igen berättar människor runt om i Sverige hur de 

upplevde julen 2004. Frågelistan utformades i ett samarbete mellan Nordiska museet, 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg och Folklivsarkivet i Lund. I  

svaren från Nordiska museets meddelare finns, bland mycket annat, beskrivningar av 

traditioner och tankar kring julgranen.

julgranens historia

Julgranens rötter sträcker sig ned till senmedeltid i Europa, men i Sverige blev den inte en 

etablerad tradition förrän under slutet av 1800-talet. På 1500-talet höll hantverksskrån och 

köpmannagillen i södra Tyskland och Schweiz fester i juletid. Från dessa fester finns upp-

gifter om julträd, från vilkas grenar fattiga barn kunde plocka äpplen och kakor. Julträden 

spred sig med tiden även till hemmen och ur dem utvecklades så småningom den julgran 

ingen jul utan julgran
kulor, glitter och nostalgi

Av Tora Wall
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som vi känner till. De tidiga julgranarna var små och stod på bordet. De kläddes med kakor 

och frukter och på 1600-talet började man även dekorera dem med ljus.

I ett brev skrivet av grevinnan Christina Wrede-Sparre omtalas för första gången en 

svensk julgran. Hon beskriver ett julfirande på godset Stora Lundby i Sörmland år 1741. 

I salen, berättar grevinnan, stod en stor gran med ljus, äpplen och saffranskringlor som 

dekoration. På golvet runt omkring granen låg julgåvorna. Först på 1800-talet etablerades 

julgranstraditionen på allvar i Sverige. Till en början i rika familjer, sedan i de välbärgade 

borgarfamiljerna och till slut även i enklare hem.

bära in och klä granen

Julgranen är kanske det mest spektakulära av alla prydnader som hör julen till. Att bära 

in ett träd från skogen – eller bära ned en plastgran från vinden - och klä det med ljus och 

vackra saker är en mycket påtaglig markering av att vardagen övergår i fest. En viktig julför-

beredelse i många hushåll är därför att skaffa hem granen. Några hugger sin gran i skogen, 

andra köper den eller har en plastgran som används år efter år. I svaren från Nordiska mu-

seets meddelare anas ibland en romantisering av det första av dessa alternativ. Att ge sig ut i 

vinterskogen för att hugga julgran passar väl in i den idealbild av en ”gammeldags” jul, som 

många drömmer om. I många familjer är det mannens uppgift att skaffa granen, såga till och 

sätta den på plats i foten och sätta i julgransljusen. ”Granen är levande vanlig gran, inköpt 

hos en idrottsförening med försäljning i närheten. Det är på gångavstånd, så jag och min 

fru eller en av döttrarna brukar bära hem den: en bär i toppen och en i änden. Det är min 

uppgift att ta in granen, kapa den till lämplig längd och sätta dit belysningen samt stjärnan 

i toppen.”

När granen är på plats skall den kläs. Trots att många uppger att det är kvinnan som tar 

hand om det mesta julpyntandet är det ofta mannen som tillsammans med barnen klär gra-

nen. Om det finns vuxna barn i familjen är det ofta de som klär granen när de kommer hem till 

jul. ”Min man köper granen och sätter i ljusen. Min dotter klär den med rakt silverglitter och 

röda och vita kulor plus några pappersänglar och halmpynt som vi fått av farmor.”

Förr var det vanligt att granen skulle kläs sent på kvällen innan julafton och stå som 

en vacker överraskning då barnen vaknade nästa morgon. Julgranen är fortfarande speciellt 

viktig i barnfamiljer. Och det är viktigt att granen inte kläs för tidigt, även om det numera är 

vanligt att barnen är med och klär den. ”Jag är mycket gammaldags traditionell när det gäller  

att inte börja pynta för tidigt, avskyr att se julgranar och tomtar inne hos folk i början på 

december, självklart får alla göra som de vill, men jag tycker de tar ut julen i förskott.” Men 
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det finns också julgransrebeller som går emot traditionen och klär granen mycket tidigare: 

”Jag vet att man skall klä granen kvällen före julafton men det är bara jag som gillar att jul-

smycka så jag får bestämma själv helt hur jag vill ha det (…) jag älskar att tända granen och 

julstakarna på de mörka mornarna i början på december.”

nyköpta souvenirer och ärvda minnessaker

Julgransprydnader är ofta älskade föremål, som vårdas ömt och hängs upp år efter år. Sam-

tidigt köper många gärna nya saker till julgranen. En del av meddelarna berättar att de köper 

julgranssaker när de är utomlands. Prydnaderna blir då inte bara en vacker dekoration utan 

också ett minne av resan. I ett nytt förhållande eller då par bildar familj är det också viktigt 

för många att köpa eller tillverka sina egna julsaker. De gemensamma julsakerna blir en 

markering av att de hör ihop med varandra. Men starkast känslor väcker kanske ändå de 

prydnader som ärvts efter föräldrar och mor- och farföräldrar. De ärvda prydnaderna bär på 

minnen från barndomens jular och familjemedlemmar som kanske inte längre finns i livet. 

”Förra året köpte vår dotter till en massa blå och röda kulor och kompletterade med. Så den 

blev så grann och lika grann är den i år. Den viktigaste saken är en lite docka, som jag fick av 

min far, min första jul. Den har suttit inne vid stammen varje jul i 67 år.”

Det speciella förhållande till ärvda julgransprydnaderna är en del av den nostalgiska 

längtan tillbaka till ”förr i tiden” som präglar hela julen. Många är extra måna om traditio-

ner – inte minst familjens egna – i juletid. Som ingen annan högtid är julen en tidpunkt då 

människor söker efter trygghet och sammanhang genom att blicka bakåt i historien. Även 

vid nyinköp till granen väljer många att leta efter äldre, begagnat julgranspynt istället för att 

köpa nytt.

En sak som jag däremot är väldigt förstjust i, är ett komplett set med tio stycken gamla ljushål-

lare som man har till levande ljus i granen. Vi har använt dem i år istället för att ha elektriska 

ljus. Jag hittade ljushållarna i höstas i en antikvitetsaffär i Köpenhamn. Även de julgranskulor 

vi använder är lite äldre, de kommer från min sambos familj och det finns inte två stycken 

som är likadana. Jag hade nog gärna haft en lite enhetlig stil på julgranen, så om jag hittar ett 

enhetligt set med gamla julgranskulor så köper jag nog dem. Man kan nog säga att vi för det 

mesta tycker att äldre saker är snyggare och roligare att ha, än nyproducerade.

– Ingen jul utan julgran –
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Julgranens fem-i-topp

Julgranskulan är en mycket populär prydnad i granen. Särskilt de röda kulorna är uppskat-

tade, i gott sällskap med kulor i guld, silver, blått och grönt. Glitter, halm- och träfigurer, 

garntomtar, änglar och julgranskarameller tillhör andra klassiker i julgranen. Däremot hör 

ätliga prydnader – äpplen, nötter, kakor och godis – som var vanliga i 1800-talets granar inte 

självklart till julgranens prydnader längre. Girlangerna med svenska flaggor, som vid förra 

sekelskiftet gärna draperades i granen, har också blivit ovanligare.

Det får inte heller vara för mycket prydnader i julgranen – granens grönska får inte 

försvinna. Den ”amerikanska julgranen” med mängder av glitter, kulor och blinkande lam-

por har inte slagit igenom i svenska hem. Inte heller affärernas välstylade designjulgranar 

verkar spela någon större roll för hemmajulgranens utseende. Det är familjens egna prydna-

der – köpta, ärvda eller hemmagjorda – som hänger bland granens grenar.

Referenser
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julboken av Jan-Öjvind Swahn (1993).
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1) Butiken Mique’s skyltfönster, Uppsala 2005.  
Foto: Marlene Hugoson, Institutet för språk och folkminnen.

2) Byggarbetsplatsen för Musikens hus i Uppsala 2005.  
Foto: Marlene Hugoson, Institutet för språk och folkminnen.

3) Kungsbacka den 24 december 2004.  
Foto: Carina Ahlqvist. DAG/Institutet för språk och folkminnen.

4) Nätning av granar, Kungsbacka den 18 december 2004.  
Foto: Carina Ahlqvist. DAG/Institutet för språk och folkminnen.

5) Bygget av Jan Stenbecks julgran, Stockholm 2005. 
Foto: Marlene Hugoson, Institutet för språk och folkminnen.

6) Julgran på bibliotek, Malmö 2004.  
Foto: Susanne Ewert, Folklivsarkivet.

7) Julgransförsäljning i Hurva 2004.  
Foto: Susanne Ewert, Folklivsarkivet.

5 6

7



– 62 –

– Nu gör vi jul igen –

– 62 –



– 63 –– 63 –

Julafton är klappar och tomtar, Kalle Anka och julsånger. Det är levande ljus, glittrande 

julgranskulor och doften av apelsiner. Det är besök av eller hos släktingar, kanske också 

gråt och gräl, besvikelse och stress. Men hur julafton än firas i olika familjer, och hur 

olika den än upplevs av olika personer, är det en sak som är gemensamt för alla julfirare: 

man äter. Man gör det dessutom mycket, länge och ofta. En av de viktigaste delarna av 

julaftonsfirandet, åtminstone för de vuxna, utgörs av maten. 

ankor på teve och korvar på borden

I de berättelser om nutida julfirande som finns samlade vid Folklivsarkivet i Lund redogörs 

ingående för olika korvar och sillinläggningar, småkakor och gratänger. Berättelserna, 90 

stycken, är svar på en frågelista som sändes ut 2004 samt drygt 200 enkäter där olika perso-

ner kryssat i och kommenterat vad de åt under julafton detta år. Många är mycket sinnliga 

och som läsare kan man nästan känna lukten av köttbullarna, höra prinskorvarna smäcka 

i stekpannan och se de vackert dekorerade faten med kål och grönsaker i olika färger. De 

långa uppräkningarna av alla kakor, nästan uteslutande hembakade, som serveras runt om  

i landet på julafton får det att vattnas i munnen. Man undrar hur den där leverpastejen 

sylta, sill och saffransbullar
julaftons mat och måltider

Av Charlotte Hagström
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egentligen smakar, den som fastern till allas glädje gör varje jul, och vad det är för hemlighet 

bakom svågerns fantastiska marinad till revbensspjällen. Maten är speciell på julafton och 

den är lagad med omsorg. 

Av berättelserna framgår att hela julafton ur matsynpunkt är annorlunda. Frukosten 

kan visserligen bestå av kaffe och smörgås även denna dag, om det är det man brukar äta, 

men sällan samma slags bröd och pålägg som till vardags. Kanske är det då de första ski-

vorna av julosten skärs, kanske är det då skinkan avsmakas. Serveras inte vörtbröd, en bröd-

sort som ursprungligen var en mellansvensk specialitet men numera äts över hela landet, är 

brödkorgen istället ofta fylld med något annat hembakat. En del äter risgrynsgröt, en del 

bara kakor. Med tanke på alla kommande måltider under dagen gäller det att ta det lugnt på 

morgonen! Frukosten kan dra ut på tiden och det är mysigt att sitta vid bordet med levande 

ljus och känna julstämning. I fönstret hänger adventsstjärnan, bordet är täckt med röd duk 

och i en kruka står en hyacint eller en amaryllis. Men måltiden kan också behöva klaras av 

ganska raskt eftersom det är mycket som ska göras. Kanske kommer det gäster framåt ef-

termiddagen och maten som då ska serveras måste förberedas. Eller kanske ska man åka till 

släktingar och måste komma iväg i tid.

 Ska julen firas hemma, vare sig det kommer gäster eller inte, måste bordet dukas. 

Visserligen dröjer det ännu ett tag, men extrastolar kan hämtas eller duken som ska använ-

das kan strykas. Även om det är maten som står i centrum är också dukningen betydelsefull. 

En måltid består av mer än mat. Liksom det inte bara är smaken utan lika mycket doften 

och synintrycket som styr upplevelsen av maten, är det viktigt att den serveras och avnjuts 

på ett sätt och i en miljö som gör att den kommer till sin rätt. I många berättelser betonas 

hur viktigt det är med dukningen: man använder en speciell duk, dekorerar med blommor 

eller växter, plockar fram finporslinet och tygservetter eller servetter med julmotiv. Ljussta-

kar, ofta speciella sådana, placeras ut och stearinljusen tänds lagom tills måltiden ska börja. 

Många nämner att vissa föremål, som ljusstakar, assietter, dukar eller uppläggningsfat, är 

arvegods. Kanske är de inte särskilt dyrbara räknat i pengar. Ur ett känslomässigt perspektiv 

är de desto värdefullare: ”Bordet ska ha fin broderad duk och mormors gamla trearmade 

träsljusstakar ska stå på bordet” skriver en kvinna. Det är en speciell känsla att lägga upp 

sillsalladen i samma skål som farmor en gång använde, många blir nostalgiska när de ser 

ljusen brinna i samma stakar som de minns från sin barndom.

Till vardags äts lunch i skolan eller på jobbet, hemma eller på restaurang. För vissa är 

den dagens huvudmåltid, för andra är det middag på kvällen som är viktigast. Men oavsett 

detta är lunchen sällan en måltid då man i vanliga fall bjuder in gäster eller själv är gäst. 
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På julafton däremot äts många luncher tillsammans med släktingar. För en del är lunchen 

denna dags ”riktiga” måltid; det är då julmaten serveras. Ofta börjar den inte mitt på dagen 

utan någon timme därefter. Den håller också på betydligt längre än en vanlig lunch. Andra 

har flera olika släktingar som de ska träffa under julafton och lunchen blir då ett tillfälle att 

fira jul med dem som de inte firar med på kvällen. Kanske åker de hem till mannens föräld-

rar och äter gröt, doppar i grytan eller äter lutfisk för att sedan under kvällen ha julbord i 

det egna hemmet med kvinnans föräldrar. Hur man än gör är det tydligt att julafton är en 

familj- och släkthögtid och detta märks inte minst vid måltiderna. Det är släktingar som  

äter tillsammans: mostrar och farbröder, systrar och kusiner, svärföräldrar och morfäder. 

Det är ytterst få som äter tillsammans med vänner, fler uppger att de äter ensamma. Antalet 

personer kring bordet varierar från en till trettio men vanligast är att det är mellan fyra och 

tio.

Klockan tre är det Kalle Anka på teve och detta faktum har stor betydelse för när man 

äter. ”Kaffe och kakor äter vi medan vi ser på Kalle”, berättar någon medan en annan uppger 

Julbordets delikatesser förbereds i ett privat hem. Foto: Marlene Hugoson 2005, Institutet för språk och folkminnen.

– Sylta, sill och saffransbullar –
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att julmaten serveras efter detta program. Förmodligen innebär det att någon eller några 

avstår tevetittandet och förbereder måltiden under tiden. Den är ofta organiserad som ett 

knytkalas och de olika rätterna är lagade tidigare. Ofta har ansvaret fördelats mellan olika 

personer, som inte sällan får i uppdrag att bidra med just ”sin” rätt år efter år. Hela famil-

jen köper och lagar, skriver en flicka, utom pappa som hämtar granen. För majoriteten av 

julfirarna är det någon gång efter att Kalle Anka har slutat, det vill säga efter klockan fyra, 

som julaftons huvudmåltid äts. Det är då de hugger in på dignande julbord med sill, korv, 

ägg, köttbullar, skinka, grönsaker, lax, Janssons frestelse, ost, leverpastej, rödkål, bröd och 

potatis. Dessa rätter är de som fått allra flest kryss i enkätsvaren. Framför allt korv, i alla upp-

tänkliga varianter, tycks liksom skinkan vara ett måste. Den senare är så självklar att även 

om de själva eller gästerna inte äter kött vill många ändå ha något skinkliknande på bordet, 

griljerad kålrot till exempel. 

På samma sätt är det med sillen: ett julbord utan sill är inget julbord. Här räknas det 

upp alla möjliga sorter och inläggningar och även om det finns vissa som är årligen återkom-

mande inslag hos väldigt många, nämns också flera ovanliga kryddningar. Sill hör, liksom 

köttbullar och kakor, till de rätter som de allra flesta gärna, eller ibland definitivt, vill ska 

vara hemlagade: ”Ett julbord utan hemgjord inlagd sill i olika former skulle jag inte kunna 

tänka mig. Det är viktigt”. Experimentlustan tycks också vara stor. Med ett par klassiska 

inläggningar på bordet, kanske köpta sådana, finns utrymme att misslyckas med en tredje. 

Blir den inte god prövas en annan nästa år. 

must och måsten

Varför det är så viktigt att vissa rätter måste vara hemlagade är något man många gånger 

inte reflekterar särskilt över. De smakar helt enkelt bättre. Men kanske är detta inte hela 

förklaringen. På samma sätt som det finns rätter som ”måste” finnas med och som återkom-

mer år efter år, skapar det hemlagade och hembakade en känsla av kontinuitet och trygghet. 

För det talar också betoningen av geografiska rötter och ursprung: det ska vara grönkål för 

att släkten härstammar från Halland, sill inlagd på farmors blekingska sätt eller kroppkakor 

för att familjen har småländsk eller öländsk bakgrund. En kvinna berättar att hon alltid gör 

brunkål efter ett recept som kommer från hennes svärmor i Göinge. Hon fortsätter: ”Efter 

brunkålen kokar jag grönkål till vår halländska långkål. Strax efter lucia gör jag saffrans-

bröd med ganska mycket saffran. Jag gör dubbla lussekatter i modell som mor haft med 

Julskinka framstår som ett ”måste” på de flesta julbord i Sverige. Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.

▲
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sig från Dalarna”. Förändringar sker, 

ibland dramatiska sådana, både i den 

lilla världen bestående av familjen 

och släkten och i den stora. Men så 

länge julmåltiden är den samma, 

såväl vad det gäller maten i sig som 

förberedelserna, dukningen och tid-

punkten för ätandet, kan den fung-

era som en motvikt och kontrast. De 

regionala rätterna blir ätbara symbo-

ler för tillhörighet och historia. Den 

hemlagade maten, som mammas sill-

sallad, moster Lenas kola och farfars 

leverpastej, bidrar till känslan av att 

det ändå finns något fast i en flyktig 

värld. Om allt är föränderligt är i alla 

fall julmåltiden beständig. 

Det är mycket kött på de svenska jul- 

borden, framför allt fläsk. Under his-

toriens gång har fläskkött varit ett 

stående inslag i det svenska kosthållet, året runt och för alla samhällsklasser, till den grad att 

”fläsk” mer eller mindre varit liktydigt med ”kött”. Till vardags fick våra förfäder emellertid 

hålla tillgodo med insaltat fläsk och det var bara till jul det serverades färskt sådant. Då pas-

sade de å andra sidan på att äta desto mer, något som alltså märks än idag på våra julbord. 

Det finns också mycket fisk i form av sill, lax och, främst på de julbord som äts i södra delen 

av landet, ål. Bröd och ost finns på de allra flesta, oftast flera olika sorter, oberoende av vad 

som i övrigt äts. Ägg förknippas med påsken men eftersom det vanligen serveras ägghalvor, 

dekorerade med majonnäs, räkor eller kaviar, till sillen liksom till laxen, hör ägg också till 

julen. Ägg är därmed ett av de allra vanligaste inslagen på julbordet, vanligare än såväl lever-

pastej som Janssons frestelse. Grönsaks- och rotfruktsrätterna är också många och består, 

förutom av den ofta förekommande röd-, brun- eller grönkålen, av allt från kokt potatis, 

broccoligratänger och tomatpajer till grönsallader, spenattimbaler och morotslådor. Många 

uppger att grönsakerna blivit allt fler och att det inte är samma köttdominans som de minns 

från sin barndom. 

Julbordet i ett privat hem, julafton 2004. Foto: Carina Ahlqvist, 
DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Det finns således en del rätter som de allra flesta äter, och julborden kan tyckas likna var-

andra. Det gör de förvisso också men samtidigt skiljer de sig väsentligen åt. Alla har sina 

”måsten” och det som för den ene är absolut nödvändigt är för den andre lika omöjligt. 

Där någon vill ha kumminfläsk och bruna bönor vill någon annan ha kroppkakor och ton-

fisksallad. Vårrullar, räksallad, koftakebab och rimmad tunga har sin givna plats på vissa 

julbord men är otänkbara på andra. Att inte kunna tänka sig en viss rätt på julbordet är inte 

det samma som att inte tycka om den. Snarare handlar det om att inte tycka att den passar i 

detta sammanhang eller tillsammans med övrig mat. Men många har hittat nya rätter, som 

traditionellt inte brukar ingå på ett julbord, som de tycker kompletterar de gamla. Ris och 

couscous, gärna smaksatt med saffran och kanske hackade fikon, är exempel på sådana. 

Saffran och fikon äts i stora delar av världen året runt men hör för många svenskar främst 

ihop med julen. Den som ställer ett fat med saffranskryddad couscoussallad på bordet mel-

lan skinkan och köttbullarna har plötsligt ett nytt inslag som ändå känns juligt. 

Det är dock inte alla som äter julbord. En del föredrar istället anka, lammstek, kalkon 

eller fläskstek. Julmat är inte förknippat med smörgåsbord i många andra länder och om de 

som firar tillsammans har olika traditioner och önskemål får de kompromissa. Kanske äts 

svensk julmat en dag, tysk eller dansk nästa. En familj har löst det så att det serveras svensk 

julmat på julafton medan svärsonen, som har polska rötter, står för maten på juldagen. Då 

bjuds det på ”en särskild sorts korv som kallas ’vit korv’, och så är det borsjtj, rödbetssoppa, 

och olika sorters kål, bl a surkål och någon mer sorts polsk korv och sylta, det är mycket 

gott och ett nytt inslag i vårt julfirande”. I en annan familj, där en av föräldrarna är engelsk, 

serveras kalkon på julafton. Det tycker alla är bra för vid det laget har de redan hunnit med 

ett antal julbord och börjat tröttna. Det finns också de som helt avstår från julmat. I år blev 

det thailändskt, berättar en person. Någon särskild koppling till Thailand tycks inte finnas  

bland dem som åt denna julmåltid tillsammans och ett annat år valde de nordafrikanska 

smårätter. Tycker ingen i sällskapet om svensk julmat finns det förstås ingen anledning att 

äta den. 

Till julmaten dricks öl eller julmust samt snaps. Andra drycker kommer inte i närhe-

ten av dessa. Av de drygt 200 personer som besvarade enkäten har 176 satt kryss i rutan för 

”julmust”. Detta kan jämföras med 38 och 33 i rutorna för ”coca cola” respektive ”annan 

läsk”. Till de flesta julmåltider serveras dock flera olika slags drycker och gästerna har själva 

möjlighet att välja. Samma person som satt ett kryss för ”öl” har därför ofta också satt kryss 

i andra rutor och ibland i samtliga. Mumma, champagne och juice är, liksom vin, mjölk och 

svagdricka, andra drycker som fyller glasen, om än inte i samma utsträckning.

– Sylta, sill och saffransbullar –
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Efter sill, kallskuret och varmrätter är det dags för efterrätt. Då är många så proppmätta att 

risgrynsgröten eller ris á la maltan, som är de två utan tvekan vanligaste efterrätterna på jul-

afton, mest serveras för att det ”ska” vara efterrätt. Bland dem som äter gröt är smaken delad 

kring vad som passar bäst till: mjölk, saftsås, sirap, kanel, hallonsylt, körsbärssås, jordgubbs-

sylt, sommarens bär från frysen, russin… Därefter, eller kanske före, finns gottebordet att ta 

för sig av. Frukt av olika slag är ett givet inslag hos de flesta liksom nötter och en chokladask. 

Många gör eget godis, allra helst knäck följt av ischoklad, marsipangodis och kola. Har kaf-

fet inte redan druckits är det hög tid för det nu, självfallet tillsammans med olika sorters 

kakor och gärna ett glas likör, konjak eller liknande. Någon gång mellan allt detta ätande har 

förmodligen tomten kommit, åtminstone om det varit barn närvarande, och de vuxna har 

smuttat på glögg med russin och mandel. Kanske har man också hunnit med att spela spel, 

lösa korsord, gå en promenad eller lyssna på musik. Den som inte är allt för trött och mätt 

kan slutligen besöka midnattsmässan, något som i vissa kyrkor ersatt julottan. Efter en hel 

dags ätande kan det kännas skönt att bege sig dit till fots.

lutfisken som försvann

Ett klassiskt svenskt julbord består av många olika smårätter som var för sig inte nödvän-

digtvis upplevs som särskilt juliga: köttbullar äts året runt liksom lax, och sill och ägghalvor 

serveras till både påsk och midsommar. Den som uppgett att tzatsiki måste finnas med äter 

förmodligen detta, liksom den som absolut vill ha köttfärspaj, inte bara på julafton. Blandat 

med dessa rätter finns sådana som nästan uteslutande förknippas med julen, som klenäter, 

glögg och griljerad skinka. Det som gör julbordet till ett julbord är de olika rätterna sam-

mantagna. Helheten är något mer än summan av delarna.

Många av de rätter som ingår är gammeldags, tar tid att laga och är omständliga.  

Trots det framstår de i det närmaste som nödvändiga: utan den hemlagade senapssillen och 

brunkålen efter svärmors recept, som alltid stått på bordet på julafton, blir det ingen riktig 

jul. Det finns emellertid väsentliga skillnader mellan de julbord som avnjöts runt om i Sve-

rige julafton 2004 och de som dukades upp femtio år tidigare. En påtaglig skillnad är att det 

idag bjuds betydligt fler grönsaker. De serveras råa eller kokta, i sallader och gratänger, som 

tillbehör eller enskilda rätter. Ett skäl som uppges är att någon i sällskapet är vegetarian, ett 

annat att det känns fräschare och är nyttigare samtidigt som det är gott. Hälsomedvetan- 

det har ökat och med tanke på hur fet och sockerhaltig mycket av julmaten är vill man  

uppväga detta. 
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Flera jämför de julbord de äter idag med dem de tidigare ätit under årens lopp. Många näm-

ner att de är måna om att inte äta på det sätt som var vanligt, och närmast förväntades, i deras 

barn- och ungdom. Då skulle det ätas tills man knappt kunde röra sig, ibland med resultatet 

att man mådde riktigt illa framåt kvällen. En kvinna beskriver ätandet under sin barndoms 

jular som en korsning mellan julmåltiden i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander och  

Astrid Lindgrens berättelse om Stora tabberaset i Katthult. Så vill hon inte ha det och så har 

hon det inte idag då hon själv får bestämma. På samma sätt berättar andra om att de idag äter 

mer genomtänkt, inte tar av alla rätter och tänker på hälsan. Åtminstone lite.  

Men det forna frosseri vissa vänder sig mot kontrasteras i några berättelser mot min-

nen av betydligt mer anspråkslösa julmiddagar. Under deras barndoms jular saknades i och 

för sig inte mat men det krävdes både hårt arbete och sparsamhet för att få den på bordet. 

En kvinna berättar att: ”Ibland gödde vi upp en gris som slaktades till jul och då blev det gott  

om mat, så länge det varade. Fläsket saltades ner i ett stort kar. Grisen hörde till lönen för 

statare”. En del rätter, som de idag alltid har på julbordet, förekom över huvud taget inte 

eftersom de var för dyra. En man jämför vad som finns på hans och hustruns julbord idag 

I hyllorna julen 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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jämfört med när de var nygifta och skriver: ”Förr köpte Nancy russin, de där stora fina med 

en bild av en spanjorska på den trekantiga asken, för halva priset efter jul. Nu köper hon 

dem till fullpris innan jul”.

På de enskilda julborden sker förändringar genom att sammansättningen av julfirare 

förändras. I en berättelse framkommer att julen 2004 var den första utan lutfisk. Skälet som 

uppges är att den äldre generationen nu är borta. Rätter som serveras mest för att en person 

vill ha dem försvinner alltså om denne inte längre finns kvar. Just lutfisken är för övrigt 

en rätt som tycks minska i popularitet. Enligt två undersökningar utförda i Malmö 1963 

respektive 1998 förekom den det första året i 68 % av de tillfrågade hushållen, 35 år senare 

i 49 %. Det är framför allt äldre personer som uppskattar lutfisk och det kan därför misstän-

kas att ätandet av densamma knappast kommer att öka. Fortfarande hör den dock i många 

familjer till julens måsten, om  än inte just på julafton, vilket knappast kan sägas om grisföt-

ter och ännu mindre om grishuvuden med kristyr och äpple i munnen. Några grishuvuden 

förekommer inte alls i materialet och bara ett par av dem som redogjort i enkätform för sin 

julmat nämner grisfötter. För en av dem har emellertid just grisfötterna fått en starkare ställ-

ning på julbordet. Numera, efter att en släkting med rötter i Frankrike kommit in i bilden, 

serveras grisfötterna på både svenskt och franskt vis.

Nya släktingar är en viktig orsak till förändringar eftersom de tar med sig sina favo-

riträtter eller introducerar nya tillagningsmetoder. Ibland rör det sig om rätter som är re-

gionalt förknippade, ibland om familjetraditioner. Allergier och sjukdomar leder också till 

förändringar. Har det alltid funnits nötter på gottebordet måste de utgå om det tillkom-

mer en nötallergiker, får någon diabetes minskar julgodiset. Ålder, ställningstaganden och 

förändrade perspektiv bland de närvarande leder också till att måltiden kan förändras. En 

äldre kvinna berättar att hon inte längre orka baka själv utan numera köper julkakorna, en 

medelålders man uppger att snapsen får vänta till juldagen eftersom det finns en övertygad 

nykterist bland julfirarna, och en yngre kvinna påpekar att för henne är det viktigare att det 

är gott och trevligt än mycket. 

Någon större skillnad mellan vad som äts på julafton beroende på var i landet målti-

derna intas märks inte. Vissa variationer förekommer, som att det är mera ål på borden i den 

sydliga delen av landet och att äggosten lyfts fram som ett måste av många bohuslänningar, 

men på det hela taget är likheterna betydligt fler än skillnaderna. För 100 år sedan var olik-

heterna dock betydligt fler. Dagens julmat är det som vanligt folk förr åt till fest, inte bara vid 

jul. Vilken mat som fick status som festmat styrdes av lokala förutsättningar. För den som 

levde i kustbygd var festmaten således annorlunda än den var för den som levde i skogs- eller 
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slättbygd. Hushållets ekonomi spelade naturligtvis också roll och skillnaderna mellan olika 

sociala grupper var stora. Det serverades definitivt inte samma sak på slott och herrgårdar 

som i torp och backstugor. Idag äter de flesta i princip samma slags julmat oavsett social till-

hörighet. Det är en kombination av den svenska allmogens traditionella festmat som står på 

bordet hos såväl hisskötare och professorer som hos kyrkoherdar och butiksbiträden. 

Oavsett hur och varför julmåltiderna förändras är det naturligt att de gör det. Ingen 

tradition är densamma för evigt. I dess ”natur” ligger att den måste förändras. Gör den inte 

det riskerar den att dö. Om den inte längre upplevs som betydelsefull, angelägen eller fyl-

ler någon funktion för dem som utövar den kommer den att upphöra. Det gäller julmat 

och måltidsordningar likaväl som andra traditioner. I Sverige kommer det förmodligen att 

serveras julbord många år framöver med skinka, köttbullar och sill som självskrivna inslag. 

Men morgondagens julbord kommer inte att se exakt likadant ut som dagens, liksom da-

gens inte är exakt det samma som gårdagens. Även om åtskilliga rätter är ålderdomliga och 

traditionstyngda och därför har haft sin självklara plats på bordet i århundraden, har de fått 

och kommer att få sällskap av betydligt yngre och annorlunda rätter. Ett svenskt julbord är 

en spegling av historien men också av sin samtid. 
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God Jul önskar Kalle Anka och hans vänner sändes 

första gången som julaftonsprogram i svensk teve 

1960. Premiären gick ganska spårlöst förbi, men snart 

slog tittarsiffrorna rekord och en ny julaftonsritual 

hade skapats. Detta potpurri av olika Disneyfilmer har  

kommit att påverka det svenska julaftonsfirandet så att  

över 80 % av landets befolkning sitter framför teveap-

paraterna mellan klockan 15.00 och 16.00 på julaftons 

eftermiddag.

Hur kommer detta sig egentligen? När program- 

met var nytt var övrigt utbud av Disneyfilmer i teve  

ytterst begränsat, vilket gjorde det extra spännande  

att se ett program som bara visades denna enda  

gång på året. Trots att Disneys filmer idag blivit mer  

lättillgängliga, har den nostalgiska julaftonssänd-

ningen behållit sin exklusiva karaktär och det anses  

som helgerån att spela in programmet och se på det  

under övriga året. En kvinna förklarar: ”Det är som att  

äta julskinka första april!” En 11-åring säger: 

”… man sätter ju inte upp midsommarstången mitt  

på året och dansar lite såhär för det är ju som en 

tradition.”

Disney serverar sagor och magiska berättelser i en egen 

tappning. Men budskapet är gammalt och påminner 

om det som förmedlas i många sagor; kärleken och 

godheten vinner och det slutar lyckligt. Att de som är 

starkare eller har mer, tar hand om och delar med sig 

till de andra, stämmer även väl överens med julens 

gemenskapssträvan och det kristna kärleksbudskapet. 

Disneyfilmerna passar alla åldrar. Att samlas framför 

teven och se Kalle Anka och hans vänner önska oss en 

god jul har blivit en ritual, ungefär som när människor 

förr i tiden satt vid brasan och lyssnade till sagor som 

berättade om hur livet borde vara. Många kommenterar 

att det bästa med julen och speciellt med Kalle Ankas 

julaftonsprogram är att alla sitter ner i lugn och ro 

tillsammans. De känslor en yngre man beskriver delas 

av många.

Det enda som jag tycker är så här kanon på julafton, 

som är helt oslagbart, är den här timmen med Kalle  

Anka och titta på gamla filmer och bara mysa (…) 

gud vad allt känns bra just nu, vi tänker inte på nåt dåligt 

just nu, alla mår bra, alla sitter och ler och skrattar och 

har trevligt.

Av Lena Kättström Höök

kalle anka önskar god jul

Tjörn den 24 december 2005, kl. 15.09. Foto: Peter Lundvall, i privat ägo. 
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Vem vet hur julen ska firas? Är det nödvändigt att titta på Kalle Anka? Kan det stå 

en skål med tzatziki på julbordet? Funderingarna är många när invandrade familjer  

bestämmer sig för att introducera nya firanden och traditioner. Som ett led i projektet 

Helger och högtider – Folklore, migration och kulturarv, som drivs av Mångkulturellt 

centrum i samarbete med Stockholms läns museum, intervjuades en grupp människor 

med migrationserfarenhet om hur de förhåller sig till julfirande i dagens Sverige. Hur 

lär de sig egentligen att fira jul och vad är det de får lära sig?

24 december

Inför jularna 2003 och 2005 delade vi ut engångskameror till fjorton personer i Norra  

Botkyrka med omnejd. Vi bad dem att dokumentera vad de gjorde den 24 eller 25 december.  

När bilderna var framkallade samtalade vi med var och en om vad de hade fotograferat.  

Deltagarna vid det första tillfället var i de flesta fall i tonåren eller strax däröver. Vid det  

andra tillfället riktades undersökningen mot ett antal vuxna personer. I gruppen som foto- 

graferade ingick personer med bakgrund i Iran, Syrien, Storbritannien, Grekland, Uruguay,  

Indien, Kuba, Kazakstan och Sverige. Hur länge de hade levt här varierade, en tonåring hade 

jul på svenska
att lära sig en tradition

Av Ann Pettersson och Anna Ulfstrand
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kommit hit för några få år sedan, medan flera av de andra hade levt länge i Sverige. Några  

var födda här, men hade invandrade föräldrar. En av deltagarna hade ingen invandrarbak-

grund. Vissa var troende kristna, andra var muslimer, en var hindu, medan flera kan beskri-

vas som sekulariserade.

Studien fick namnet 24 december och bygger på tanken att inte bara människor mig-

rerar, även sätt att leva och hela tankesystem flyttar. I just denna delstudie var vi främst 

intresserade av att undersöka hur ett antal personer med migrationserfarenhet förhöll sig 

till ett inhemskt traditionskomplex som den svenska versionen av julfirande. Vi valde denna 

högtid därför att för flertalet av oss som lever i Sverige idag är julen någonting som man 

måste förhålla sig till, antingen man vill eller inte. Alla elever och studenter har jullov och 

många människor har ledigt från sina arbeten, vilket innebär att även de som inte firar jul 

påverkas. Enligt uppgift är Sverige dessutom ett av de länder i världen där julen firas mest 

och under flest dagar. Förvisso är julfirandet i allra högsta grad en internationell företeelse 

som för kristenheten i hela världen, vid sidan av påsken, är den viktigaste religiösa högtiden 

under året.

Flertalet av de beståndsdelar som ingår i vad som av många beskrivs som en ”riktig 

svensk” jul kommer ursprungligen någon annanstans ifrån. Adventsstjärnan började till-

verkas i Tyskland på 1880-talet, engelsmännen var först med att skicka julkort och tomten 

är en hybrid mellan den lille grå gårdstomten och den rundkindade S:t Nikolaus. Julen och 

julfirandet har dessutom en mycket stor kommersiell genomslagskraft och är en viktig fa-

miljehögtid för många, även för ickekristna och sekulariserade kristna. Vårt intresse handlar 

därför främst om hur ett antal personer förhåller sig till julen så som den firas av majoritets-

samhället i Sverige, beskrivs av massmedia och förmedlas av svenskfödda arbetskamrater, 

släktingar och vänner.

Sist men inte minst har vi lagt märke till att julen ofta används som högtidsmodell 

när människor i olika sammanhang talar om högtider. ”Julafton kommer tidigt för många 

– och därmed fasta” är rubriken på en artikel i gratistidningen Stockholm City om hur en 

muslimsk familj firar Eid al Fitr som avslutar fastemånaden ramadan. I texten konstateras 

att ”Igår var det julafton för många muslimer” och familjen Al-Djaber som intervjuas me-

nar att firandet har stora likheter med julfirandet eftersom de också ger varandra presenter 

och skickar kort. I många av våra samtal kring olika högtidsfirande har vi fått kommentarer 

som ”det är vår jul” eller ”vi firar precis som ni gör på julen.” Kanske är det ett sätt att nor-

malisera det egna firandet genom att beskriva det som näst intill en variant av majoritetssam- 

hällets julfirande.
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hur vet man hur man ska göra?

Ravina har bott i Alby i Norra Botkyrka sedan hon flyttade till Sverige 1989 från Chandigarh 

i den indiska delstaten Punjab. I familjen ingår Ravinas make, även han från Punjab, och 

deras två söner som är i skolåldern. Familjen umgås mycket med makens tre bröder och 

deras familjer. I Indien är juldagen förvisso en helgdag, men varken Ravina eller någon av 

släktingarna firade jul innan de kom till Sverige. De första åren var familjen hembjuden till 

en släkting som är gift med en svensk kvinna, men år 2003 föll det på Ravinas lott att för 

första gången ordna julfirandet hemma hos sig.

En av Ravinas fotografier avbildar familjens julgran. Samtidigt som Ravina visade bil-

den berättade hon att en av hennes kvinnliga arbetskamrater hade erbjudit sig att hjälpa till 

med råd och tips inför julfirandet. Arbetskamraten berättade när julgranen ska tas in och 

bäras ut. På hennes initiativ klädde hon och Ravina julgranen på jobbet tillsammans för att 

Ravina skulle lära sig hur det ska gå till. Kvinnan bidrog också till dekorationen av Ravinas 

julgran genom att göra små hjärtformade papperskorgar att lägga godsaker i och berättade 

att Kalle Anka klockan tre ingår i firandet.

Julfirandet hos Albyfamiljen var influerat inte bara av arbetskamratens engagemang 

utan också i hög grad av de två sönernas erfarenheter från daghem och skola. Ravina berät-

tade stolt att hennes söner kan alla julsånger och vet hur dansen kring granen går till, även 

om de nu är så stora att de börjar tycka att det hela är en smula löjligt. Att skola och barn-

omsorg är betydelsefulla när det gäller förmedlingen av traditioner pekar etnologerna Owe 

Ronström, Ann Runfors och Karin Wahlström på i studien Detta är ett svenskt dagis. De 

upptäckte att många av dem som arbetade på de förskolor i Norra Botkyrka som studerades 

tyckte att det var viktigt att uppmärksamma svenska traditioner. Det ansågs betydelsefullt 

att värna den svenska kulturen och ”visa hur vi gör i Sverige”. Det argumentet gällde natur-

ligtvis främst med tanke på de barn som hade invandrade föräldrar.

En annan anledning som identifierades av forskarna var att personalen, i det mång- 

etniska området, behövde demonstrera och bekräfta den egna identiteten, men det visade 

sig inte alltid vara så lätt för de anställda att bestämma sig för vilket som var det ”riktiga” sät-

tet att fira de ”svenska” högtiderna på. Böcker, inte sällan författade av svenska folklivsfors-

kare och etnologer, lånades från biblioteket för att personalen ville lära sig mera, och på ett 

av daghemmen hade föreståndaren i en pärm samlat fakta om högtidernas bakgrund och där 

gavs också handfasta råd om hur de på dagis lämpligen bör fira jul, påsk och lucia, men även 

andra högtider som Sveriges nationaldag, förskolans dag och våffeldagen. Traditionerna är   

standardiserade och  förenklade och beskrivs främst med tanke på hur de ska genomföras  
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för att fungera på dagis. Vi fann att barnen, just för att de har introducerats till dessa firanden 

genom skola och daghem, ofta blir familjens traditionsexperter när nya högtider och firan-

den ska införas. Barnen är också, skulle det kunna tilläggas, den främsta anledningen till att 

föräldrar med migrationserfarenhet vill tillägna sig julfirandet. Genom den kunskap som 

barnen har inhämtat blir det de som tolkar och förmedlar vad som är rätt eller fel när ett nytt 

firande ska skapas. Sima, äldsta dotter i en intellektuell familj med rötterna i Iran, kallar sig 

själv skämtsamt för ”traditionsfundamentalist”. Hon minns hur de firade jul på dagis och i 

skolan och hur mycket hon tyckte om att dansa kring granen och äta jullunch tillsammans 

med kamraterna.

På en av Simas bilder syns en teve. Disneyfiguren Pluto grinar brett mot tevetittarna. 

På soffan framför teven har Simas mamma somnat. Sima har valt bilden för att visa att för-

äldrarnas engagemang i julfirandet inte har varit lika totalt som hennes och hennes yngre 

systers. Med bilden som utgångspunkt berättar Sima att hon kommer ihåg att när hon var 

liten var det viktigt för henne att firandet gick till på det sätt som hon uppfattade som riktigt. 

Det var viktigt att det var en svensk jul som firades. Ett exempel på detta är hur familjens 

julbord har förändrats. När föräldrarna försökte smyga in en och annan persisk rätt bland 

Simas mamma har somnat framför Kalle Anka och hans vänner. Familjen har firat varje jul sedan de kom till Sverige från Iran. 
Sima anar att det främst har varit för barnens skull. Foto: i privat ägo. 
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prinskorvarna och sillen blev Sima otroligt upprörd. Nu är Sima och hennes syster nästan 

vuxna och tycker att det är i sin ordning att antalet rätterna utökas, så länge inget av det gam-

la försvinner. Det hör till saken att de två systrarna numera båda är vegetarianer vilket har 

medfört att julbordet har utökats med vegetariska alternativ. Om det senaste julbordet be-

rättar Sima att: ”Vi äter sill och rödbetssallad, det känns som om vi är väldigt försvenskade. 

Mina föräldrar äter köttbullar, men jag och min syster är vegetarianer så vi äter fejkköttbul-

lar (vegetariska köttbullar) och så där. Vi åt lite tzatziki också faktiskt, och lite guacamole. 

Och potatis och lax brukar vi ha.” Simas föräldrar, som från början var lindrigt intresserade 

av den svenska julmaten, fortsätter att äta vanliga köttbullar och prinskorv.

Här kan det tilläggas att julbordet har visat sig vara ett utmärkt studieobjekt för livs-

stilsförändringar, mattrender och familjesyn. Under vårt arbete har vi ofta lagt märke till att 

när människor som vill förmedla hur de balanserar mellan gamla medflyttade traditioner 

och nytillkomna, gärna gör det genom att berätta om vad de äter och hur matvanorna har 

förändrats. När Daniel och Nadia diskuterar sitt syrianska julfirande förklarar Daniel sin 

hållning genom att berätta om deras julbord: ”vi har ingenting emot att berika vårt sätt att 

fira med andra ingredienser.” Hans hustru Nadia fyller i: ”Ja, om vi tycker det är gott. Vi tar 

in skinkan eftersom vi tycker det är gott, men vi tar inte in sillen för den tycker vi inte om. 

Det är som vilken annan kultur som helst. Det som är bra är bra, men det som är dåligt vill 

man ju inte veta av”.

måste man fira jul?

De traditioner som med självklarhet förmedlas till barnen via skolan och daghemmen be-

traktas inte alltid som någonting positivt av föräldrarna. Lotta är konvertit och gift med en 

man från Bangladesh. Familjen är praktiserande muslimer och firar inte jul. Som ett reto-

riskt utropstecken har Lotta valt att den 24 december fotografera en hink med tvätt som hon 

kommenterar med orden: ”Det var inget märkvärdigt för oss för vi firar inte julafton, så att 

det var precis som vilken dag som helst.” Hon har tagit upp diskussionen om julfirande på 

dagis med personalen där men tycker inte att hon har mötts av förståelse för sina invänd-

ningar.

Hur förhållandet till majoritetssamhället uppfattas skiljer sig naturligtvis från person 

till person. Att en dokumentation som vår sker i ett större samhälleligt sammanhang tyd-

liggjordes för oss när vi visade en grupp muslimska kvinnor utställningen 24 december på 

Mångkulturellt centrum. Utställningen bestod bland annat av fem julgranar vilkas utsmyck-

ning inspirerats av de berättelser och fotografier som vi hade samlat in. Som alternativ till 
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granarna hade vi placerat en hink med tvätt som gestaltade Lottas berättelse. Flera av kvinnor-

na reagerade och menade att islam är en tolerant religion och att de respekterade det kristna 

julfirandet även om de själva inte firade. De var oroliga för att Lottas hållning skulle uppfattas 

som representativ för hur muslimer förhåller sig till det svenska majoritetssamhället.

Hakan har också ett annat förhållningssätt till julfirandet än Lotta. Han tillhör en stor 

släkt med rötterna i Turkiet som invandrade till Sverige på 1970-talet. Han är muslim och 

engagerad i moskébygget i Fittja. Eftersom han äger ett bageri och konditori så präglas senare  

delen av december av mycket arbete. En del kunder lägger in beställningar, lussekatter och 

pepparkakor ska bakas. Det hektiska arbetet avlöses sedan av juldagarna då Hakan kan ta 

ledigt och hålla konditoriet stängt. Trots att Hakan aldrig har firat jul så pratar han med 

värme om den tiden på året. Under uppväxten kom han i kontakt med julfirandet genom 

kamrater och skola. Han påpekar att mycket har förändrats i Alby där han bor. ”Nu är det 

inte så många svenskar som bor här” tillägger han och menar att julen inte syns lika mycket 

i området längre. Han minns hur det var att gå med kamraterna i Fittjaskolan till Botkyrka 

kyrka: ”Ja det var jättemysigt faktiskt, vi gick dit och just den tiden var det mycket kallt och 

mycket snö. Så vi gick till kyrkan och hade luciafirande, lussebullar och så.” I Hakans be-

rättelse blir stämningen kring juldagarna och ljusen i grannarnas fönster någonting som är 

njutbart även om han själv inte deltar. Under de lediga dagarna träffas släkten alltid och äter 

tillsammans. Först hos Hakans bror som är äldst och sen hos Hakans familj vilket innebär 

att även om de inte firar jul så har de lediga dagarna gett upphov till nya familjetraditioner.

att fira är att vara med i ett sammanhang

För sex år sedan kom Sirwe med sina föräldrar och sina tre syskon till Sverige från irakiska 

Kurdistan. Familjen är praktiserande muslimer. I Sverige fanns redan sedan många år Sirwes  

farbror, faster och kusiner. För Sirwe är det en självklarhet att firandet sker hemma hos släk-

tingarna. ”De har bott här i femton år, dom vet allt. Det är därför som vi alltid kommer hem 

till dom och aldrig firar jul hemma hos oss”, berättar Sirwe, och det är speciellt hennes faster 

som har en nyckelroll i julfirandet. Hon har pyntat hemmet med jultomtar, ljusstakar, klätt 

granen och lagat julmaten. Bland Sirwes bilder finns ett fotografi av hela sällskapet samlat 

kring julbordet som är fullt av olika maträtter. Sirwe pekar på bilden och berättar att det 

finns skinka, köttbullar, prinskorvar och rödbetssallad. Rätterna kategoriseras som ”typisk 

svensk julmat” eller som ”kurdiska”. I den svenska kategorin placeras allt som inte uppfat-

tas som kurdiskt. ”Lasagnen och korvarna och skinkan” kategoriseras därför av Sirwe som 

exempel på svensk julmat.
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Den 24 december 2003. Foto: i privat ägo.
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På flera ställen i intervjun kommenterar Sirwe att familjen firar jul trots att de är muslimer. 

Lite trotsigt ifrågasätter hon varför de inte skulle kunna göra det – de bor ju i Sverige. Hon 

beskriver sättet att fira med uttryck som ”vi gör som alla andra svenskar” eller ”vi gör allt 

som svenskarna gör.” Hennes kommentarer kan tolkas på flera sätt. Kanske har det funnits 

en diskussion i familjen om hur lämpligt det är för en muslimsk familj att fira jul, men i Sir-

wes resonemang anas också både en längtan av vara en del av majoritetssamhället och sam-

tidigt ett trotsigt ifrågasättande av varför inte hon och hennes familj skulle fira jul som alla 

andra. När hon blickar framåt ser hon det som en självklarhet att fortsätta med julfirandet. 

”Jag bor i Sverige, så varför skulle jag inte fira jul”, undrar hon.

Sirwes och de andra ungdomarnas kommentarer kan också ses i ljuset av en massme-

diebild som beskriver invandrare som ovilliga att låta sig integreras i det svenska samhället. 

För ungdomarna blir det viktigt att understryka att de respekterar det svenska samhället och 

att de vill vara en del av det. Sirwe säger till exempel att ”ja, alltså om jag hade varit i Kurdis-

tan och jag kände till julen så skulle jag inte fira den, det är bara för att jag bor i Sverige som 

jag gör det. Jag har respekt för deras tradition, så vi gör det.”

”Vi gör allting som svenskarna gör”, berättar Sirwe. Julbordets sammansättning inbjuder till reflektion kring livet i Sverige och 
relationen till majoritetskulturen. Foto: i privat ägo.
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För Sirwes familj är Bayram, som avslutar fastemånaden Ramadan, och det kurdiska ny-

årsfirandet Newroz de viktigaste högtiderna. När hon jämför de olika firandena tydliggörs 

hur olika funktioner de har för familjen. Julen är ett tillfälle då människor uppmärksammar 

och reflekterar kring sitt liv i Sverige och sitt förhållande till majoritetskulturen. Newroz 

däremot handlar främst om varifrån individer har kommit och förhållandet till släktingar 

och vänner som lever i diasporan, det vill säga i andra delar av Europa och usa. Genom 

denna jämförelse blir det logiskt att vart och ett av firandena har sin egen form och funktion 

och att det därför inte är av intresse att skapa en mix. Sirwe kan till exempel inte tänka sig 

att släkten skulle dansa tillsammans på julafton, som de alltid gör vid de andra två högti-

derna. När de firar Newroz klär de sig i traditionella kurdiska kläder, medan ungdomarna 

på Sirwes julbilder har jeans och tröja. I Sirwes släkt delas firandet dessutom upp rumsligt. 

Julen, den ”svenska” högtiden, firas hos den del av släkten som har bott längst i Sverige,  

men vid Newroz eller Bayram möts släkten istället hos Sirwes familj som kom hit senare. 

Andra exempel på detta är när Ravinas son protesterade då hans mamma på julafton tog 

på sig kläder som sonen uppfattade som ”indiska” eller när Sima som liten upprördes över 

persiska maträtter på julbordet.

När vi har berättat om Sirwes, Simas och Ravinas syn på julafton har det gällt familjer 

som inte firat jul innan de kom till Sverige. I syrianska och assyriska släkter har det däremot 

alltid firats jul eftersom det är en kristen högtid. För Daniel och Nadia i Hallunda är fastan 

före jul och kyrkobesöket på juldagen de viktigaste inslagen under högtiden som har en 

mycket stark religiös innebörd för paret. Därutöver har de, precis som många andra syri-

anska och assyriska familjer, lagt till vad som beskrivs som ett ”svenskt firande” på julafton. 

Då agerar någon släkting jultomte och delar ut julklappar till döttrarna och ibland tittar fa-

miljen på Kalle Anka tillsammans. Den delen av firandet är mindre viktigt, mer på skoj och 

främst till för barnen.

att skapa nytt

Ett mönster som har framträtt i 24 decemberstudien är att förebilderna, eller rekvisitan,  

till firandena hämtas från samtiden. Det kan handla om arbetskamrater eller dagispersonal 

som förmedlar bilden av hur firandet ska gå till. Det kan också vara teveprogram och tid-

ningsbilagor eller, som en ung man från Kazakstan berättade, ett besök på Ikea som inspire-

rade till inköp av juldekorationer av olika slag. En ung kvinna som är född i Iran berättade 

att när hon och hennes väninnor bildat familj och fått barn ville de börja fira jul. De bruka- 

de då ringa varandra och diskutera hur det skulle gå till. Ibland hade någon av dem fått  
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ett tips som hon ville förmedla till sina vänner. Hade vi gjort en liknande undersökning 

bland etniska svenskar, skulle vi självfallet ha fått ta del av en mängd olika berättelser. 

Julfirandet har varit olika under olika tidsperioder, men variationen beror också på vem 

som tillfrågas. Julen i en våning på Östermalm i början av 1900-talet skilde sig natur-

ligtvis från hur den firades i en statarlänga i Södermanland vid samma tid. Det intres-

santa är att den svenska julen oftast firas mot en fond av tidigare jular. ”Hos min mor-

mor var det så, där skulle man först äta smörgåsbordet, lutfisken och sen gröten och sen 

skulle man gå ut och diska och jag kommer ihåg att jag var aldrig så duktig i köket som 

då, för jag visste att det kommer ingen tomte förrän det var diskat”, berättar Åsa som är 

född och uppvuxen i Tumba. Även om jularna hos mormodern är idealet så präglas hen-

nes julfirande av att hon står mitt i livet och har upplevt jular som barn, ungdom, vuxen 

med egna småbarn och nu som omgift. I firandet ska flera generationers förväntningar  

uppfyllas och två ursprungsfamiljer komma överens om vilka traditioner som ska bevaras, 

förändras eller plockas bort.

Några vill återskapa barndomens jular, andra tar avstånd från dem och vill skapa nå-

gonting kontrasterande. En del idylliserar hur det var förr, medan andra istället understryker 

tidigare misslyckanden. Det går också att komplettera sina egna minnen med idealjular från 

litteratur och media. Drömmen kan likna den lantliga julen i Bullerbyn, där Astrid Lind-

grens berättelse ackompanjeras av Ilon Wiklands bilder med ett hemtrevligt stökigt kök där 

det pågår pepparkaksbak. Den kan också se ut som en överdådig Fanny och Alexander-jul 

med en stor och bullrande släkt, långa måltider och vackra kläder. De av våra informanter 

som inte firat jul tidigare inlemmade av förklarliga skäl inte den historiska dimensionen i 

sina berättelser. Julfirandet handlade i större utsträckning om här och nu. Det är inte någon 

annan jul från någon annan tid som är förebilden, det är samtidens julfirande så som den 

firas ”av svenskarna” som är modellen. Det finns flera exempel i vårt material på att då famil-

jen har utökats med ingifta svenska familjemedlemmar så anses firandet blir mer på riktigt. 

En ung kvinna med rötterna på Kuba menar att julfirandet förändrades när hennes mamma 

gifte sig med en svensk man. Kvinnan låter nöjd när hon berättar om förändringen. Det ver-

kar som hon uppskattade att hon fick ta del av en tradition som hon tidigare inte haft tillgång 

till även om hon julpysslade på dagis som liten och hon och mamman hade julgran hemma. 

Den nya familjemedlemmen gav firandet en autentisk känsla och uppfattades kanske också 

som garant för att det var en ”riktig svensk jul”.

I massmedia och i dagligt tal sammanförs ofta den svenska julen med begrepp  

som julångest. Vid en sökning på Internet finner sökmotorn ett stort antal träffar på ”Lars 



Norén-jul”, vilket används som en beskrivning av det värsta tänkbara julfirandet. Umgänget 

med släktingar, liksom familjemedlemmarnas olika förväntningar, förutsätts ofta vara kon-

fliktfyllda och besvärliga. Det har slagit oss att ingen som deltagit i 24 decemberdokumen-

tationen har refererat till den diskussionen. Flertalet har i stället beskrivit sitt firande på ett 

lustfyllt sätt, eller kanske ännu mer, berättat om ett firande präglat av lekfullhet, nyfikenhet 

och nyskapande!
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jul med mängdrabatt

Av Orvar Löfgren

För somliga blir julen bara för mycket, för många krav  

och kniviga val, men inte minst för mycket familj. För 

det är under ett par futtiga juldagar som familjebanden 

testas. Vem tillhör den allra närmaste kretsen och var 

ska vi befinna oss när det blir dags för dopp i grytan 

på julafton? Planeringen kan börja tidigt för det finns  

så många att ta hänsyn till. När julen sakta men säkert  

förvandlades till familjens högtid var man inte med-

veten om att det i framtiden skulle finnas alltfler famil-

jer att välja mellan: min familj och din släkt, den frånskil-

da familjen, pappas nya fru, mormors nya man och 

deras familjer med olika uppsättningar barn.

Ibland kan man bli matt när man hör vilken detalj-

planering detta kräver: På kvällen innan den riktiga  

julafton får du fira lillejulsafton med din gamla familj, 

på julafton åker vi först till farfar som är frånskild 

och nygift, dricker kaffe, lämnar presenter, sedan 

vidare till farmor en stund. I år är det däremot dina 

föräldrars tur att komma hem till oss på dopp i gry-

tan, jag vill inte fira jul hemma hos dem. Du får säga  

åt din ogifte bror att han får följa med. Det är i jul- 

firandet som gränserna dras upp, den närmaste  

kretsen definieras och känslan av utanförskap infin- 

ner sig hos många. Släktrelationer och familjeband  

mejslas ut: vem får vara med under de magiska tim- 

mar som blivit julfirandets ”prime time”? Men det är  

också möjligt att vi börjar se slutet på denna frenesi.  

Under 1950- och 60-talen handlade en populär typ av  

julreportage om de stackare som inte fick vara hem- 

ma hos familjen på själva julafton, folk som hade jour  

eller måste finnas på jobbet. Här skildrades fyrvak- 

tarens, narkossköterskans eller nyhetsuppläsarens 

brist på äkta jul.

Idag har de många skiftande förväntningarna på  

hur julen ska se ut och för vem den är till börjat luck-

ras upp. Några överger hemmet för midnattsmässa i 

kyrkan, andra för diskoteket på julaftonskvällen. Det 

har uppstått en brokig provkarta av lillejulsaftnar och 

ibland kan folk känna att det just är i detta lilla och 

improviserade firande som julfriden infinner sig. Den 

svenska besatthet av ”hur en riktig jul bör vara” som 

ofta förundrat folk från nationer där man inte firar jul 

med samma frenesi har kanske börjat mattas av.

Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.
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Ordet julmarknad andas tradition och hantverk. Helst vill vi gå runt bland stånden 

med knarrande snö under fötterna och beskåda skickligt hantverk. Bilden av Kajsa  

Kavat som säljer karameller i ett stånd av trä för mormors räkning finns nog på mångas 

näthinna. Men är det verkligen så dagens julmarknad ser ut? Under två månader inför 

julen 2003 arbetade jag med att dokumentera julmarknader genom deltagande obser-

vationer, fotografering och insamling av annonser. Jag kunde då konstatera att de kan 

se mycket olika ut.

julmarknader förr och nu

På många ställen finns nuförtiden en uppsjö av olika arrangemang som benämns jul- 

marknad. Den som på Internet googlade ordet ”julmarknad” under våren 2006 fick nästan 

150 000 träffar. Förutom det de flesta vanligtvis först tänker på, utomhusmarknaderna med 

stånd, finns det till exempel i varuhus och butiker avdelningar som dyker upp till jul vilka 

också kallas för julmarknad. Föreningar och skolklasser passar på att få in lite extra pengar 

till kassan genom att anordna julmarknader. Längs med gator och på torg i städerna finns 

stånd som är mer eller mindre permanenta på samma plats en längre tid före jul. Den all-

hantverk och krimskrams
gamla och nya julmarknader

Av Susanne Granlund
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männa uppfattningen är att antalet olika julmarknader har ökat och det blir bara fler för 

varje år. ”Det finns snart en julmarknad i varje källare” var ett uttryck som fastnade hos 

mig efter ett marknadsbesök. Att anordna julmarknader har blivit mycket populärt, vilken 

storlek de än månne ha.

Julmarknader har en bakgrund i den Tomasmässomarknad som utspelade sig i stä-

derna kring Tomasdagen, den 21 december. Då hade städernas hantverkare tillstånd att 

sälja diverse varor till stadens invånare och folk kom in till staden från de omkringliggande 

byarna för att sälja sina egna produkter och kanske även köpa sig något extra till jul. Den 

mest kända av de historiska julmarknaderna torde vara julmarknaden på Stortorget i Gamla 

Stan i Stockholm. Denna har funnits åtminstone sedan 1600-talet, möjligen ännu längre. 

Julmarknaden flyttades runt på olika platser i Gamla Stan eftersom behovet av utrymme 

ändrades i och med att storleken förändrades. Marknaden blev indragen i början på 1900-

talet eftersom det ansågs att den drog åt sig oönskad uppmärksamhet med fylleri och bråk 

som resultat, samt att varornas kvalitet markant hade försämrats. Marknaderna var förr i 

tiden ett sätt för de människor som inte hade det så gott ställt att antingen sälja varjehanda 

saker för att tjäna ihop en extra slant till jul eller ett bra sätt för de mindre bemedlade att köpa 

sina julklappar till en billig penning. På Skansen har julmarknad anordnats sedan 1903. Till 

en början varade marknaden bara några timmar under en dag, med tiden har den emellertid 

vuxit och blivit större.

Om jag frågar mig själv och människor i min närhet vad de tänker på när de hör  

ordet julmarknad, så är det oftast hantverk, och då särskilt julpynt, som är den första tanken 

som dyker upp. Bland de julmarknader som uppmärksammades i samband med dokumen-

tationen utkristalliserade sig två grupper. Den ena marknadsförde sig som gammeldags eller 

traditionell. Där säljs vanligtvis hantverk, gärna med lokal eller regional prägel. De anordnas 

också gärna i en miljö som för besökarens tankar bakåt i tiden.

Den andra gruppen är mycket heterogen och rymmer både idrottsföreningarnas jul-

basarer och marknader som hålls på städernas torg och gator. Här säljs allt mellan himmel 

och jord, utbudet består ofta av sådant som i regel bjuds ut till försäljning på alla sorters 

nutida marknader oberoende av årstid. Det är ibland bara dekorationerna på stånden och 

tidpunkten på året som anger att det är en julmarknad det gäller.

de traditionella julmarknaderna

Julmarknaden på Jamtli i Östersund benämns gammeldags julmarknad och har växt mycket 

de senaste åren. Jamtli arrangerar julmarknaden, tillsammans med hushållningssällskapet i 
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Jämtlands län, helgen runt den andra advent varje år sedan 1987. En stor skara hittar årli-

gen till julmarknaden. År 2003 var antalet utställare ungefär 215 stycken och besökarantalet 

uppgick till över 20 000 under de tre marknadsdagarna. Julmarknaden äger rum på Jamtli 

historieland, som sommartid är ett friluftsområde och då visar upp olika historiska miljöer. 

Både utomhus och inne i de olika historiska byggnaderna är det fullt med besökare och 

utställare. Den historiska miljön skapar en trevlig inramning. Det finns även personal från 

Jamtli som går runt på marknaden iklädda gammeldags kläder vilket hjälper till att skapa 

stämning.

Arrangörerna av Jamtlis julmarknad har satt upp vissa kriterier för sina utställare, 

som marknadens försäljare kallas. Ordet utställare framstår med en mer positiv klang. Det 

som bjuds ut till försäljning ska vara egenproducerat. Hantverk och livsmedel ska ha sitt 

ursprung i länet. Arrangörerna försöker också få en bred variation på varorna, men de sa-

ker som ses som speciellt jämtländska och kanske därför också säljer särskilt bra, såsom  

En av utställarna som har anammat önskemålet från arrangörerna att klä sig gammeldags på Jamtli julmarknad är Mildred 
Forsberg från Huså getgård som säljer tunnbröd och getost. Foto: Susanne Granlund 2003, Institutet för språk och folkminnen.

– Hantverk och krimskrams –
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tunnbröd och getost, finns i flera stånd. I övrigt domineras utbudet av produkter gjorda av 

ull, även luffarslöjd och halmslöjd finns att hitta på flera ställen.

För att få sina utställare att följa önskemålet om att klä sig gammeldags och hjälpa till 

att skapa den speciella atmosfären som marknaden ger, anordnar arrangörerna en tävling 

som ger pris till dem som har det bästa ståndet i gammeldags stil. Det är många av utställarna 

som har anammat uppropet, i vart och vartannat stånd finns det människor iklädda kläder 

av skinn och ylle som ser gammeldags ut. De flesta är mycket stolta över sina produkter och 

visar med glädje upp sina skapelser och berättar om dem. Många lokala producenter tar 

tillfället i akt att exponera sina produkter på marknaden, men det finns även hobbyhant-

verkare som visar upp sina alster. Maten som säljs till förtäring på marknadsområdet har en 

lokal jämtländsk touche. Till exempel finns där älgburgare med blåbärsdressing och på flera 

ställen steks kolbullar. Dessutom bakas tunnbröd i en gammal bagarstuga. Julmarknaden 

på Jamtli ger mig som besökare en mycket stämningsfull upplevelse med folkmassor och ett 

stort utbud av varor.

En annan traditionell julmarknad är den på Rademachersmedjorna i Eskilstuna. 

Detta är också en miljö som delvis annars används som friluftsmuseum. Här har emellertid 

hantverkare försäljning året om i de olika smedjorna som är från 1600-talet. Under julmark-

naden används smedjorna även som lokaler för de tillkommande försäljarna. De ordinarie 

hantverkarna i smedjorna finns naturligtvis med på julmarknaden, men Rademachersmed-

jornas intressentförening bjuder då även in andra hantverkare. Om någon, förutom de in-

bjudna, lämnar in en förfrågan om att få vara med måste denne lämna in ett varuprov till 

föreningen. Vid uppställda bord inne i smedjorna eller utomhus i stånd av trä står försäljare 

och försöker få besökarna intresserade av sina produkter. Det är mest lokala hantverkare el-

ler producenter som deltar. Flera keramiker visar upp sitt hantverk och det finns stånd med 

textilhantverk och halmslöjd.

Julmarknaden 2003 var den 43:e i ordningen på Rademachersmedjorna. Flera av 

hantverkarna på marknaden säger att det märks att marknaden har funnits så länge och att 

det är likartade varor som återkommer år från år. Konkurrensen från julmarknaden längs 

gågatan i centrala Eskilstuna samma helg känns av. Flera av försäljarna säger att de inte säljer 

lika mycket som förr om åren, att marknaden börjar bli något mättad. Men miljön är trevlig 

och stämningsfull och av besökarna verkar många ha det som en årlig tradition att göra ett 

besök på smedjornas julmarknad. Besökarna vill att det ska kännas som vanligt, den trevliga 

miljön med de små faluröda smedjorna är mysig och lite snö skulle inte skada för att få upp 

stämningen ytterligare.
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de nya julmarknaderna

Längs med städernas gator och torg finns ofta ett antal stånd med varor till försäljning flera 

veckor före jul. Stånden kan vara mer eller mindre stationära på samma ställe varje dag un-

der en längre tid. Här finns inget eller ytterst lite julpynt.

På Sergels torg i Stockholm finns sedan några år tillbaka en julmarknad där det 2003 

såldes allt från jämtländska hjortron till kristaller från Himalaya. Tavlor av vykortsbilder 

säljs i ett stånd där det hänger blinkande tomteluvor längs med kanterna, i ett annat finns 

tröjor av alpackaull. I ett av stånden säljs emellertid hantverk av trä och inklämt mellan ett 

par andra står en man och gör brända mandlar. Många av försäljarna på Sergels Torg är in-

vandrare, vilket jag inte har sett exempel på vid någon av de gammeldags marknaderna.

Även på gågatan i Eskilstuna centrum är flertalet av försäljarna nya svenskar. Där 

finns billiga platsleksaker till försäljning, lotteristånd och karuseller som fångar barnens 

uppmärksamhet. Dessutom finns det drömfångare, fotbollströjor och dessa ständigt när-

varande blinkande tomteluvor. Från olika vagnar säljs mat att förtära på plats, hamburgare 

och korv, ungerska Langos och friterade munkar.

Det mesta går att sälja med några blinkande tomteluvor. På Sergels torg i Stockholm är utbudet av produkter synnerligen 
varierat: magneter, mössor och plastleksaker i samma stånd. Foto: Susanne Granlund 2003, Institutet för språk och folkminnen.

– Hantverk och krimskrams –
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tradition och nymodigheter

I dag har valfrihet blivit ett slagord. Det finns julmarknader för de flesta smakriktningar 

och produkterna på de olika marknaderna kan nog tillfredsställa mångas köplust. Dagens 

julmarknader kan sägas vara moderna på så sätt att det finns flera olika inriktningar att välja 

bland.

Vad som anses vara traditionellt i dagens värld, kan vara snabbt föränderligt. Nya 

traditioner uppkommer med korta tidsspann. I en föränderlig värld är det också ofta vik-

tigt med traditioner. Människor vill ha något att hålla fast vid när världen omkring snurrar 

allt snabbare. En fråga som vi kan ställa oss med anledning av julmarknaderna är i vad det 

traditionella ligger. Är det kanske bara vår idealbild av hur en julmarknad borde ha sett ut 

för något eller några sekel sedan? Är det kanske en bild som kommer från medier, filmer 

och böcker? Eller har det verkligen en gång sett ut så som det gör i dagens ”gammeldags” 

julmarknader?

De gammeldags eller traditionella julmarknaderna har i dag oftast ett utbud av hant-

verk med lokal eller regional anknytning. Detta är något som de har gemensamt med de his-

toriskt kända marknaderna. Det traditionella skulle alltså ligga i utbudet. Men äldre tiders 

marknader innehöll också andra inslag, som vi i dag kanske skulle kalla billigt krimskrams; 

marknaderna gav dem som inte hade det så gott ställt tillfälle att skaffa julklappar till en billig 

penning.

På så sätt är ju våra tiders gammeldags julmarknader inte särskilt lika de historiska, 

eftersom hantverket i dagens samhälle står för ett gediget kunnande och en kvalitet som 

gör produkterna dyrare än de massproducerade. Men i dag finns också den nya sortens jul-

marknader, dit folk går för att köpa billiga presenter inför julen. Om vi vänder på hela reso-

nemanget kan vi kanske rent av påstå att de marknader som inte kallar sig gammeldags är de 

som egentligen är dagens traditionella julmarknader.
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en god jul

Av förnamn efternamn

93

Magnus Mörck

indignationen över kommersialismen
 värmer våra hjärtan

Julen, säger vi, som om det bara fanns en enda. Den  

äkta julen i kretsen av nära och välbekanta ansikten. 

Men den är hårt trängd av sin falska tvilling, den kom-

mersiella julen. Köpmännens spektakel som infinner 

sig tidigare för varje år. Stugvärme och kylig kommers 

varvas under allt större press. Vem skruvar inte på 

sig av obehag över all denna ohämmade köpenskap? 

Samtidigt är det precis i röran av skyltade varor som  

du väljer prylarna som blir den omtänksamma eller  

roliga presenten till de nära och kära. Den anonyma 

och massproducerade varan förvandlas till en rela-

tionsskapande och personlig gåva. Det är rena trolle- 

riet, en gest som ger laddning och lyster åt konsum-

tionssamhällets julfirande. Och ju mer vi stönar över 

prylhetsen i köpcentra och gallerior, desto varmare 

och mer inbjudande ter sig vårt eget julfirande. Därför 

är harmen över julens kommersialisering en av våra 

viktigaste julritualer. Äkta julstämning eldas bäst av 

indignationen över den kyliga kommersialismen.

Foto: Carina Ahlqvist 2004, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Varje år uppförs halmbockar på offentliga platser runt om i landet. I samma stund som 

bocken är på plats i all sin prakt infinner sig även frågan: Hur länge kommer den att få 

stå kvar orörd? Trots att vissa bockar numera kamerabevakas står de inte säkra. Det 

resulterar kanske rentav i att det kittlar lite extra i förövarnas förbrytarnerv när större 

tankemöda och uppfinningsrikedom behövs. 

Hur påverkas de offentliga julbockarna av den moderna tekniken som gör det 

möjligt att följa dem på webben dygnet runt? På vissa håll, som i Umeå och Österfär-

nebo, är bockarnas öden redan givna, eftersom det från början är bestämt att de lagligt 

ska brännas ned. Hur påverkas denna företeelse av att det som i det ena fallet ses som 

skadegörelse legaliseras?

olagligt – lagligt

Sveriges mest kända bock, bocken i Gävle, har sjunkit ihop på grund av sabotage, fått be- 

nen sönderslagna, och flera år har den monterats ned orörd vid säsongens slut. Men ändå 

framstår det som om den går upp i rök varje år.

julbocksfrid i vår tid
att bränna eller bevara en bock

Av Johanna Ståhlberg
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Vad är det med elden som lockar och fascinerar så? Den första Gävlebocken, uppförd 1966,  

brändes ned av en yngling som för ovanlighetens skull åkte fast, erkände och dömdes för  

brottet. Han hävdade att det var en stundens ingivelse som fått honom att plocka upp ci-

garettändaren och utföra handlingen, ett infall som renderade honom en fällande dom för  

grov skadegörelse. Just i detta fall var det ironiskt nog brandmännen som uppförde den 

första bocken som också skyndsamt fick rycka ut för att komma till dess undsättning, även 

om det var förgäves.

Julbocken har spridit både skräck och glädje omkring sig under bångstyriga upptåg 

och julklappsutdelningar. Kanske är det den lilla djävulen i honom som inte kan hejdas. 

Förr ansågs att bocken möjligtvis var djävulen i djurskepnad. Detta kan komma sig av att 

djävulen spelades av en utklädd bock i den katolska kyrkans skådespel under medeltiden, 

där han var följeslagare till Sankt Nikolaus. Bocken var även ett heligt djur med särskild 

betydelse för skörden i förkristen tid, som vi nu kan se återspeglas i halmbocken som jul-

prydnad. Och likt Tors bockar från forntidens fruktbarhetsriter återuppstår halmbocken 

år efter år trots de påhopp den utsätts för. Många av mina tankar tar sin utgångspunkt hos 

Gävlebocken eftersom den utan tvekan är Sveriges mest kända halmbock.

Det finns en alldeles speciell lockelse i det förbjudna. En och annan får kanske tvångs-

tankar om att säga fula ord när de får en mikrofon i ansiktet i ett annars seriöst sammanhang, 

eller känner en dragning fram emot balkongräcket på elfte våningen, trots att de vet att de 

har problem med yrsel. Det kan vara svårt att stå emot, vågor av skräckblandad förtjusning 

pulserar genom kroppen. Som en retning tornar de offentliga halmkärvarna och halmbock-

arna upp sig på stadens gator och torg.

På senare tid används tekniken dels som en länk mellan allmänheten och bocken, 

dels som skydd för den senare. Genom kommunens webbkameror går det sedan 1996 att 

följa byggandet av Gävlebocken steg för steg. Det finns möjlighet att när som helst logga in 

och ta en titt för att antingen dra en lättnadens suck när den kan beskådas i orört skick, eller 

grymta över att den finns kvar. Med kamerornas hjälp kan ett intresse för bockens väl och 

ve spridas i hela landet och även utanför Sveriges gränser. Den senaste bockbranden i Gävle 

rapporterades bland annat av det internationellt kända nyhetsorganet USA Today. En all-

deles egen halmbock byggdes för övrigt av de svenskättade invånarna i Lindsborg, Kansas, 

1997 till det årligt återkommande firandet av deras svenska bakgrund. Deras bock bygg- 

des för att skapa publicitet över hela nationen och för att märka ut Lindsborg i det ameri-

kanska medvetandet.
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Julbocken i Gävle står i sin  
kameraövervakade gärdesgårdsinhägnad.  

Foto: Marlene Hugoson 2004,  
Institutet för språk och folkminnen.

– Julbocksfrid i vår tid –
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Bevakningskamerorna har endast i begränsad utsträckning haft en skyddande funktion och 

avskräckt människor från att skada bocken. Kvalitén på bilderna från dessa kameror hål-

ler nämligen inte måttet och kan inte användas som bevis i en eventuell rättegång. Därför 

anlitades 2005 ett vaktbolag för extra bevakning i Gävle. Tillstånd söktes för att få filma med 

deras mer professionella kameror. Det finns dock strikta regler för hur stora ytor som får 

bevakas för att inte inkräkta på människors rörelsefrihet och personliga integritet, något 

som 2005 års bockbrännare tog fasta på då de lade ett nytt tillvägagångssätt till listan, med 

ett något gammeldags vapen – pil och båge! Brottsplatsundersökarna kunde se mycket klara 

och tydliga bilder över hur pilarna träffade bocken med beundransvärd precision och acku-

ratess. Genom att studera de inflygande pilarnas vinklar gick det att sluta sig till varifrån 

de avfyrats, men inga bildbevis fanns på den som höll i bågen, eftersom förövarna befann 

sig utanför kamerans tillåtna upptagningsområde. Ryktet säger att en utklädd tomte och 

pepparkaksgubbe är de skyldiga, eftersom vittnen sett sådana springa från platsen. Satt det 

månne en lussebulle och väntade i en flyktbil i närheten? En springande tomte och peppar- 

kaksgubbe borde ju ändå ha väckt viss uppmärksamhet på stadens gator, jultiden till trots…

bocken brinner

Tillvägagångssättet och kostymeringen tyder på att det har lagts ner extra tid och tanke-

möda för att genomföra den brottsliga handlingen. Och hur älskad julbocken än är så är det 

väl ändå omöjligt att inte skratta till och se det komiska i förövarnas utstyrsel! Om sabotaget 

denna gång var noga planlagt verkar de tidigare attackerna vara ganska spontana, någon 

har passerat och tänt på. Men många gånger har tändvätska använts, vilket kräver att någon 

avsatt viss tid för planering av dådet. Maskering har förekommit tidigare, men då genom ett 

mer traditionellt täckande av ansiktet. Pilskyttarna var de första som höll sig utanför bock-

ens omgivande gärdesgård.

Ironiskt nog brann bocken inte med lätthet 1997, då den helt lagligt och inför en stor 

församling skulle brännas  under organiserade former, av sin upphovsman Stig Gavlén. Den 

träkonstruktion som återanvändes behövde förnyas och hela bocken kunde därmed offras. 

Gavlén sa visserligen att situationen kändes lite konstig, men det är intressant att notera att 

han ändå tog sig an uppgiften att låta sin skapelse bli lågornas rov.

Det råder delade meningar om det vore lika lockande att ägna sig åt bockbränning om 

det vore tillåtet. En allmän uppfattning är att poängen med det hela upphör om det inte är 

förbjudet. Naturvetenskapliga föreningen i Gävle uppför konkurrerande julbockar. Deras 

ordförande Pontus Andersson tror att det ändå skulle locka ungdomar, så att de efteråt kan 
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skryta med att de hann dit först. Fast det är klart, vänjer vi oss vid att bocken alltid brinner, 

så blir det en sensation när den inte brinner. Cirka tio av trettionio årgångar av Gävlebocken 

har faktiskt klarat sig.

Själva dådet, branden, lockar och väcker känslor, men det som verkligen skapar re-

aktioner och personligt engagemang är kampen och spelet mellan det ”onda och det goda”. 

Många har erbjudit sig att ingå i ett slags medborgargarde för att skydda bocken. Sådana 

erbjudanden måste avböjas, eftersom ingripanden endast bör ske av polis och liknande in-

stanser. På de engelska vadslagningslistorna har man tagit fasta på intresset för bocken och 

sedan 1988 går det därför att satsa pengar och slå vad om bockens öde, om – och när – den 

kommer att gå upp i rök.

I Gävle invigs och välkomnas bocken den första advent. Tidigare var det en enkel 

tillställning med ett mindre fyrverkeri, men det har nu tagit formen av folkfest med mäng-

der av åskådare. Sedan millenniumskiftet håller en specialinbjuden gäst dessutom ett tal till 

bockens ära. Julen år 2006 firas i Umeå femtonårsjubileum för den legala bockbränningen 

Julbocken i Gävle övervakar invigningsfyrverkeriet vid första advent. Foto: Marlene Hugoson 2004, Institutet för språk och folkminnen.

– Julbocksfrid i vår tid –



– 100 –

– Nu gör vi jul igen –

– 100 –

som är ett inslag på studentfesten ”Brända bockens gasque”, en hyllning till Gävlebocken. 

Polisen i Umeå verkar inte vara närmare bekant med denna företeelse, vilket ger en finger-

visning om ritualens betydelse hos den breda allmänheten. Det är likadant i Österfärnebo, 

Gästrikland, där en större halmbock sedan många år bränns ned varje år den nionde januari 

av dess upphovsman, utan att skapa alltför stora rubriker i pressen. 

Som en parallell till julbockarna finns i Jönköping och Huskvarna offentliga julkärvar 

av större format som också bränts ett antal gånger. Ingen har åkt fast men på kamerabil-

derna syns yngre män springa från platsen.

vandalism och pr

Eld kommer alltid att fascinera människor. Intresset skulle sannolikt slockna om det var 

lagligt att bränna offentliga julbockar, eftersom den olagliga förstörelsen är en del av ett fort-

löpande skådespel som årligen engagerar många människor. Många undrar om inte ma-

joriteten både av dem som vill bevara och de som vill förstöra bocken ändå inte tycker att 

det ”ingår” att något ska hända innan julsäsongen är över? En del offentliga personer, som 

Två stadsjulkärvar i Huskvarna 2005, en nedbränd och en som klarat sig. Foto: Marlene Hugoson. Institutet för språk och folkminnen.



– 101 –– 101 –

kanske inte borde berömma skadliga handlingar, medger att det är ganska bra PR trots allt. 

Andra hävdar bestämt att den här katt-och-råtta-leken inte alls är bra. Det finns argument 

som talar för att en önskan om att bocken ska få lämnas ifred verkligen kommer ifrån hjärtat. 

Kurt Lagerholm, Arbetarbladets marknadschef och ordförande i bockkommittén, säger:

De som bygger bocken lägger ned ett oerhört arbete, många timmar av ideellt arbete, som ingen 

skulle hålla på med om de inte trodde att bocken ska stå orörd. Dessutom kostar det 100.000 

kronor att bygga upp en nedbränd bock av den storleken och det finns gränser för hur mycket 

sponsorerna mäktar med, både kostnads- och tålamodsmässigt. Det finns en gräns och skulle 

den passeras så blir det ingen mer bock. Punkt slut.

År 2006 blir det extra spännande. Bocken i Gävle – som väcker så mycket känslor – fyller 

fyrtio år och vi har nog en hel del dramatik att vänta.

Referenser

 

Årets festseder av Nils-Arvid Bringéus (1981), Som jag minns; Söder, Södra Kungsgatan, Furuvik av Stig Gavlén 

(2004), On Parade. Making Heritage in Lindsborg, Kansas av Lizette Gradén (2003), ”Bocken brinner! En dialog 

på offentlig plats och i Gävles lokalpress” av Lotten Gustafsson (I: Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser, 

1995), Julbocken i folktro och jultradition av Karin Schager (1989).

Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: ULMA 39332, Samtal med Kurt Lagerholm, Arbetar- 

bladets marknadschef och ordförande i bockkommittén i Gävle (maj 2006) och Jimmy Carlsson, Gävle turist-

byrå (april 2006).

– Julbocksfrid i vår tid –



– 102 –

– Nu gör vi jul igen –

– 102 –



– 103 –– 103 –

Sedan mitten av 1970-talet finns det asatroende som firar vintersolståndet, sommarsol-

ståndet, vårdagjämningen och höstdagjämningen. Nyhedningarna är avogt inställda 

till kristendomen, sekulariseringen, miljöförstörningen och till vissa andra inslag i det 

moderna samhället. De kombinerar gärna ritualer, föreställningar och metoder för att 

framkalla övernaturliga upplevelser från olika tid och rum. 

Ett annat särdrag är att många sympatisörer har en utpräglad skepsis gentemot 

auktoriteter. I sann senmodern individualistisk anda följer var och en sina egna prefe-

renser och formar sig sin egen uppfattning. Det finns därför inget fastslaget ceremoniel 

och det är fullt tillåtet att improvisera och göra som utövaren vill, vilket ses som ett 

tecken på att det är en levande religion. 

Åtskilliga asatroende är religiösa sökare. Som en följd av alla dessa känneteck-

en är rörelsen fragmentarisk och består i huvudsak av en rad små sammanslutningar.  

Mellan åren 2003–2005 genomförde jag inom projektet Supranormala upplevelser,  

folktro och alternativa världsåskådningar ett antal intervjuer med asatroende i Sverige. 

midvinterblotet
asatroendes julfirande i våra dagar

Av Per-Anders Östling
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midvinterblotet som festdag

Midvinterblotet hålls vanligen på eller omkring årets mörkaste dag, vilket främst beror på att 

det är denna tidpunkt som oftast pekas ut i de medeltida källorna. I äldre tid tycks det hed-

niska blotet kraftigt förenklat ha gått ut på att vikingatidens asatroende åt nyslaktat fläsk-

kött, bryggde öl, drack och skålade för att få god årsväxt och fred också nästkommande år. 

Julblotet förefaller i första hand ha varit en familjehögtid och de båda gudarna Frej och Oden 

hade en särställning. Under julen kallades Oden för Jolnir och i denna gestalt ledde han de 

döda hem till sina gamla bostäder. Det förekom också större blot, särskilt vart nionde år.

Att våra dagars asatroende väljer dagarna omkring vintersolståndet och inte julafton 

för att fira midvinterblotet beror framför allt på att de inte vill inverka på den vanliga ”tradi-

tionella” julen. Åtskilliga firar midvinterblotet tillsammans med likasinnade för att därefter 

fira vanlig jul tillsammans med den närmaste familjen. Denna problematik kan endast und-

kommas om hela kärnfamiljen är asatroende eller om släkt och vänner kan tänka sig att fira 

högtiden i nyhednisk regi, något som inte torde vara alltför vanligt. Julblotet anses vara lite 

speciellt. En asatroende berättar:

Vintersolståndet är samma sak som julblotet och det är helt enkelt en julfest som har väldigt 

mycket gemensamt med en vanlig, förutom att det är ett blot med också. Eftersom julen är så 

förknippad med en privat- eller en släkthögtid blir det ofta så att många kanske har julblotet 

som en privat angelägenhet istället för att arrangera ett stort officiellt blot med folk som man 

inte känner och så vidare.

Om vi bortser från själva blotet och härmed förknippade ceremonier är det alltså inte någon 

större skillnad mellan en nyhednisk jul och en mer tradtionell sådan. En medlem av sam-

fundet Samfälligheten för nordisk sed berättar:

Folk brukar fråga mig hur jag firar jul. Ta en vanlig Svenssonjul och sedan tänker du bort 

adventsstjärnan och allting som har med advent att göra och så tänker du bort allting som är 

kommersiellt. Det som återstår då är den hedniska julen. Sedan har den kristna traditionen 

och den hedniska kommit att gå omlott. Jag menar, det är inte så att Janssons frestelse på något 

sätt skulle vara en hednisk eller kristen så att säga, utan det är en del av en levande tradition 

som bärs av två armar egentligen (…) Kring jul utlyser vi julfrid och så vidare.
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blotets ritualer och ceremonier

Vid de riktigt stora asatrobloten kommer folk från hela landet och det kan vara upp emot 

hundra personer närvarande, men för det mesta utförs bloten av en mindre grupp männis-

kor som kallas för blotlag, koklag eller godeord. Vid större blot leds vanligen förrättningen 

av en god  eller gydja (manlig, respektive kvinnlig ritualförrättare), men det är absolut inget 

krav. Blotlaget samlas vid en blotplats. Det kan vara en harg, en form av stenhög, ett forn-

minne eller hemma hos någon. Ceremonin hålls nästan alltid ute i naturen. För det mesta 

placeras gudabilder på ett altare. Träfigurerna, som kan vara riktigt stora och vanligen är 

vackert snidade, representerar gudarna och ses som en form av förbindelselänk med dem. 

Till och från används istället för gudabilderna en blotsten.

Blotet inleds med att någon av arrangörerna utlyser blotfrid. Därefter skapas vanligen 

en cirkel och de asatroende kallar in skyddsandarna eller gudarna från olika väderstreck. 

Deltagarna blåser i horn, slår på trumma, ber om gudarnas beskydd och inbjuder dem att 

komma och närvara vid sammankomsten. Nyhedningarna står i en cirkel eller halvcirkel 

runt blotplatsen och skålar och dricker mjöd, öl eller vin. Vid en del blot går en särskild skål 

Midvinter. Foto: Peter Lundvall, i privat ägo.

– Midvinterblotet –
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eller ett horn laget runt som samtliga dricker ur. I samband med ritualen sker offer genom 

att deltagarna ställer fram mat åt gudabilderna och häller ut lite av drycken på marken. Se-

dan äter de församlade upp maten på kalaset som hålls efteråt.

Några sammanslutningar välsignar altaret, offergåvorna och deltagarna med blöta 

ruskor av löv eller en. Ibland sjunger deltagarna och sångerna anknyter till nordisk mytolo-

gi. En del blotlag läser texter ur Eddan eller andra fornnordiska skrifter. Texten har vanligen 

en anknytning till årstiden och respektive högtid:

Vid vintersolståndet firar vi speciellt ljusets återkomst och då tycker vi att det passar bra med 

återuppståndelsen som finns beskriven i ett kort stycke av Eddan och som därför känns väldigt 

central.

Under midvinterblotet vänder utövarna sig med fördel till gudar som på något sätt är för-

knippade med vintern:

När det är det jul och vinter då vill jag hylla Odin som är den här jolnirfiguren och Ull, som jag 

uppfattar som en vintergud, samt Skade, den här gudinnan eller jättinnan, som är förknippad 

med skidåkning.

dramatisering och improvisation

Vid somliga tillfällen står mytologiskt inspirerade dramer på agendan. En gång när midvin-

terblotet hölls vid Rösaring återgav flera av de närvarande den gamla folkliga föreställningen 

om Odens jakt kryddat med en stor nypa moderna tillägg och improvisationer:

Under midvintersolståndet har vi gjort ceremonier för Jolnir och då har vi sökt gestalta den 

här vilda jakten symboliskt med lite maskerad och så rusar vi runt lite grann. Under en jätte-

fin natt då det var rimfrost, några minusgrader och fullmåne var vi ute vid Rösaring. Det var 

massor med folk där, för det var inte bara det nyschamanska nätverket Yggdrasil, utan det var 

också dåvarande föreningen Tor Hjälpe, som så småningom kom att bli Sveriges Asatrosam-

fund eller rättare sagt, dom som var med i Tor Hjälpe bildade Sveriges Asatrosamfund. Dom 

var med och det var jättemycket folk. Vi trummade och rusade runt och skrek som galningar. 

Somliga hade konstiga utstyrslar och sådant här … Det var en mycket kraftfull ceremoni. När 

ceremonin var slut började folk att grilla korv och roa sig. Det var en underbart fin vinterkväll, 

inte för mycket kyla och ingen snö alls.



– 107 –– 107 –

I samband med blotet arrangeras av och till trumresor, sejd, spådom eller andra former av 

ritualer där utövarna bland annat använder runor. Till och från bär deltagarna vikingaklä-

der, det varierar från blotlag till blotlag, men numera har de flesta på sig vardagliga kläder. 

Goden eller Gydjan brukar bära en särskild ceremonidräkt, en enkel kåpa med vikingain-

fluenser. En del blotlag använder sig i nationalromantisk anda av dryckeshorn när de skålar 

till gudarna.

När blotet är avslutat samlas de troende vanligen i en lokal och äter medhavda varor. 

Evenemanget påminner om vilken fest som helst. Vid midvinterblotet äter de asatroende 

allra helst vanlig ”traditionell” julmat men även annan mat förekommer och är fullt till-

låten. Det finns inget som helst krav på att julmaten ska finnas belagd i medeltida källor, och  

Jansons frestelse räknas numera som traditionell julmat också i nyhedniska sammanhang. 

En av mina informanter berättade att de vid sidan av det konventionella julbordet brukar äta 

hästkött, vilket även förekom under hednisk tid. Ett Stockholmsbaserat blotlag meddelade 

mig att de i anslutning till ett midvinterblot förtärde vildsvinsstek. Inspiration hämtade de 

Janssons frestelse går lika bra som vildsvinsstek. Foto: Carina Ahlqvist 2004, DAG/Institutet för språk och folkminnen.

– Midvinterblotet –
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från Vikingarnas kokbok. I de fall då deltagarna inte förtär julmat hänger det snarare sam-

man med personernas ålder, matlagningskunskaper och praktiska omständigheter än med 

någon form av religiös övertygelse. En av de intervjuade berättade för mig att när de började 

fira blot i början av 1980-talet var det mycket korv och grillkrydda som gällde, medan de 

idag äter betydligt mer sofistikerad mat.

Till sist kan det hävdas att dagens midvinterblot är en blandning av gammalt och nytt. 

Fragmentariska beskrivningar från äldre källor har utvecklats och anpassats i enlighet med 

moderna människors behov av gemenskap, fest, leklust, upplevelser av det övernaturliga, att 

manifestera sin religion och sin personliga och andliga utveckling samt inte minst att få sina 

andliga behov tillgodosedda.
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Nordstadstorget i Göteborg den 9 december 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk  
och folkminnen.

I taket hänger bilder av sju kvinnor och tre män. Be- 

sökarna som passerar förbi i köpcentret uppmanas:  

”Stöd kampen mot mobbning. Ring och rösta på Lucia  

och Staffan.” Den kvinnliga skönhetsdrottningen har  

en knappt 80-årig historia. Sveriges första offentliga  

lucia uppträdde 1927. Då ingick hon som en bland  

andra i luciatåget, arrangerat av Stockholms Dagblad.  

Året därpå fick hon en betydligt mer framträdande 

roll; från och med 1928 har lucior röstats fram runt  

om i landet. I jämställdhetens namn har under senare  

år också Staffan trätt fram på scenen. 2004 års kandi- 

dater motverkar mobbning bland ungdomar och sam- 

lar pengar till välgörande ändamål. 

Dagens luciafirande har sitt ursprung i äldre tiders 

självhushållningssystem. Där gällde det att på olika  

sätt samla ihop mat och dryck till de fester som ung- 

domar höll under julperioden. Detta skedde ofta genom  

ett från vuxenvärlden accepterat tiggeri i form av ut-

klädningsupptåg. Ett första större sådant ägde rum vid 

lucia. Annandagen var Staffans dag. Då kunde utkläd- 

da staffansriddare komma på besök. I samband med  

trettonhelgen kom stjärngossar. De ”gick med stjärnan”  

och spelade upp ett skådespel om Herodes barnamord 

i Betlehem. Idag finns alla dessa olika karaktärer 

med i luciatåget, även om de från början inte haft 

något med lucia att göra. Följet leds av lucia och 

bakom henne går tärnorna, som kan ha sitt ursprung 

i de ”bröllopsföljen” som förekom då lucia kallades 

lussebrud. Efter dem kommer staffanssjungarna eller 

stjärngossarna. De har smälts samman av Staffan och 

trettondagsfirandets stjärngossar. 

I folkminnesarkivens uppteckningar framkom- 

mer att själva namnet, Lucia, kan tolkas på flera sätt. 

Lucia kommer från det latinska ordet lux, som be- 

tyder ljus. Det kan ge konnotationer till Lucifer, den 

onde. Lusse är också förknippat med lussegubben.  

Att klä ut sig till lussegubbe förekom på många platser 

där inte den vitklädda lucian var känd. Luciafirandet 

som vi känner det idag har alltså en brokig historia. Att 

hon inte alltid har varit skönhetsdrottning framkommer 

i en berättelse om 1800-talets Värmland: Lucia var ett 

elakt spöke. […] När det blev ”lussemöran”  så var hon 

ute och sprang i stugorna å skrämde folk. 

”lucia var ett elakt spöke”

Av Eva Knuts
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Spetsprydda damunderplagg i blanka och silkiga tyger finns i handeln året runt, men 

till jul blir plaggen plötsligt tomteröda. De exponeras mer eller mindre fantasifullt i jul-

skyltning och på reklampelare och skall locka fram köplusten och kanske romantiken 

i oss. Men gör de verkligen det? För att få synpunkter på detta skickade jag ut en kort 

frågelista per e-post till några vänner och bekanta och ställde frågor om deras syn på de 

underkläder som säljs till jul. En kortare intervju har också gjorts med en anställd i en 

Lindexbutik i Uppsala.

klassiska klappar

Att det finns en kommersiell aspekt av butikernas lansering av särskilda underkläder till 

jul är självklart. Det handlar om att skapa behov och om att öka försäljningen. En av mina 

informanter, Petra, kommenterar saken enligt följande: ”Jag är tveksam till att handeln slår 

mynt av mångas jullängtan och av drömmen om att kunna ’köpa sig lite julstämning’.” Men 

vad är det då för typ av underkläder som säljs inför julen?

De underkläder det rör sig om sönderfaller huvudsakligen i två kategorier: röda  

underkläder och underkläder med julmotiv eller julbetonade mönster. När det gäller  

romantik och röda spetsar
julens underkläder

Av Birgitta Meurling
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damunderkläder tycks det i första hand vara den röda färgen som är karakteristisk, medan  

herr- och barnunderkläder oftast är dekorerade med julinspirerade motiv som tomtar,  

hjärtan, små julklappspaket och liknande, möjligen i kombination med den röda färgen. 

Uppenbarligen är det damunderkläderna som utgör ”de stora varorna” i sammanhanget. 

Detta bekräftas också av mina informanter, som främst har synpunkter på röda damunder-

kläder.

Enligt Hanna, som arbetar på Lindex, är nattlinnen, pyjamasar och underkläder klas-

siska julklappar. Hon påpekar samtidigt att de röda damunderkläderna intar en särställning. 

De är starkt säsongsbetonade och finns bara vid jul och nyår i butikerna, sedan försvinner 

de ur sortimentet. Hannas erfarenhet är att denna typ av underkläder säljer bra. Hon tror 

att det beror på att den röda färgen, spetsarna och de blanka tygerna förknippas med ex-

klusivitet: material och utformning liksom matchande attiraljer som höfthållare gör att de 

uppfattas som fina presenter att ge bort. Själv skulle hon kunna tänka sig att både önska sig 

julunderkläder och att ge bort sådana i present. När det gäller underkläder till barn, berättar 

hon att det förekommer en del barnunderkläder med julmotiv, men att det inte alls är varor 

som är lika ”stora” som röda och flärdfulla damunderkläder.

reklam och sexism

Hur ser då mina informanter på utbudet av julunderkläder? Några av dem erinrar sig vad 

de uppfattar som sexistisk reklam i samband med lanseringen av underkläder. I början av 

1990-talet gjorde exempelvis den amerikanska modellen och skådespelerskan Anna Nicole 

Smith reklam för butikskedjan Hennes & Mauritz damunderkläder, vilket resulterade i en 

hetsig debatt. De informanter som anknyter till dessa diskussioner menar att kvinnor för-

tingligas och görs till sexobjekt. Louise skriver: ”Jag tycker de där med Anna Nicole var 

förfärliga men det har ju inte att göra med att de var just till julen. Jag hade tyckt det om de 

funnits där någon annan tid på året också.” Och Stina uttrycker sig på följande sätt: 

Jag tycker julunderkläderna är gräsliga och signalerar snarare kvinnan som en julklapp  

åt mannen. Om han (eller hon) köper dessa blir mannen glad och älskvärd hela julhelgen och  

står ut med svärmor. Att underkläderna skulle vara julklappstips till kvinnan håller jag inte  

alls med om eftersom jag inte tror att kvinnor känner sig automatiskt lyckligare av att vara  

sexiga för sina (eller andra) män. Då är nog en chokladask bättre. 

Lindex skyltfönster i Uppsala julen 2004. Foto: Marlene Hugoson, Institutet för språk och folkminnen.▲

– Romantik och röda spetsar –



– 114 –

– Nu gör vi jul igen –

– 114 –

Rikard svarar:

Jag visste inte att det fanns julun-

derkläder. För den händelse jag  

får syn på några i skylfönstren i jul 

kommer jag nog inte att reagera 

så mycket, blaserad som man blir 

med åren. Däremot drar jag mig 

till minnes några annonskam-

panjer för ett antal år sedan av 

H&M på vintertid (tror jag i alla 

fall) med modeller, som Anna-

Nicole Smith, förevisande under-

kläder, men jag har inget minne 

av att dessa skulle ha julrelate-

rade motiv. Faller detta innanför 

eller utanför ditt intresseområde, 

månntro? Hur som helst blir jag 

inte heller lika upphetsad eller 

uppretad som en del andra över 

dessa annonskampanjer.

Mikael förklarar att han inte har något ”emot att titta på lättklädda damer, men nog kan jag 

samtidigt anse att det blir överdrivet sexistiskt och även lite väl kommersiellt”. Mats spin-

ner vidare på den tråden och skriver: ”Ju mer jag tänker på det så verkar det lite kinky. (Men 

jag är inte emot sexiga underkläder i allmänhet – så länge någon annan köper dom.)”

Här kan vi alltså se att det finns en spännvidd mellan de kvinnliga informanter som är 

starkt emot underklädesreklam och lansering av underkläder, som gör kvinnor till objekt och 

några av de manliga informanter som visserligen kan se en poäng i detta resonemang, men 

som samtidigt inte har något emot vad de uppfattar som sexiga damunderkläder.

exklusiv lyx, opraktisk smaklöshet? 

Flera av mina informanter diskuterar de praktiska sidorna när det gäller julunderkläder.  

Så skriver exempelvis Katarina:

Lindex butiksentré, Uppsala julen 2005. Foto: Marlene Hugoson, Institutet för 
språk och folkminnen.



– 115 –– 115 –

Jag skulle inte köpa dem vare sig för eget bruk eller för att ge bort, för hur ska man tvätta dem? 

De lär knappast tåla 60 grader? Och jag misstänker att de färgar av sig på andra kläder. Hade 

ett rött nattlinne en gång, det fortsatte att vara rött, men allt som jag tvättade tillsammans med 

det blev rosa. Och det fortsatte att fälla och fälla. Däremot fick min man för ett par år sedan en 

slips med tomtar, men det var ju på skoj.

Anna kommer även hon in på temat julslipsar och julstrumpor, som tycks vara något som 

flera av informanterna har större erfarenhet av än julunderkläder och som förknippas med 

familjen och släktens julfirande:

Det närmaste jag kommer är julstrumpor och julslipsar. Det finns som tradition på min mans 

sida och följaktligen äger jag julstrumpor – som jag också sätter på mig i juletider – och han 

äger en julslips som han också använder. Röda, ryschiga underkläder skulle jag varken an-

vända eller ge bort, tror jag.

Lisa har inte funderat så mycket på saken, men konstaterar att hon inte har något emot röda 

underkläder, ”det kan väl vara lite piffigt”. Louise har reflekterat kring julunderkläder och 

skriver:

Jag har inga särskilda julunderkläder helt enkelt för att jag a) inte ser någon vits med det och 

b) faktiskt inte har tänkt på att man skulle kunna ha det. Jag har inga särskilda julkläder  

och därmed inga särskilda jultrosor etc. heller. Däremot har jag vid ett par tillfällen fått natt-

linnen med julmotiv av min svärmor. De använder jag när som helst, går lika bra i maj som 

december. 

Av citaten framgår att flera av informanterna ser till praktiska aspekter. Underkläder skall 

vara sköna att bära, lätta att tvätta och inte färga. Dessutom kan det vara en nackdel om 

underkläder är alltför säsongsbetonade, men man kan också, som Louise, välja att strunta 

i det. En viktig fråga i materialet gäller gränsen mellan det exklusiva och det smaklösa. Vad 

betraktas som sexigt, vad är lyxigt? Anders skriver så här:

Generellt sett tycker jag att röda och ryschiga damunderkläder är läckra, men det är då viktigt 

att underkläderna är av exklusivt material! Jag tycker väl heller inte att den klassiska julröda 

nyansen på damunderkläder är den mest optimala.

– Romantik och röda spetsar –
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Gränsen mellan det exklusiva och det smaklösa är naturligtvis ingen absolut gräns. Den är 

kulturellt och situationellt betingad. Olika färger och material signalerar olika saker. Att ett 

damunderplagg av god kvalitet och i en viss röd nyans betraktas som smakfullt, medan ett 

liknande plagg i mindre dyrbart material och i en annan nyans betraktas som smaklöst och 

billigt, är inte självklart. Här gör givetvis olika människor olika bedömningar, men generellt 

sett förknippas dyrbara material och högre priser vanligen med ”bättre smak”. Det innebär 

också att det är en köpstark kundkrets som kan införskaffa sådana varor, medan andra får 

nöja sig med billigare kopior, som då ofta betraktas som just billiga i flera bemärkelser.

olika synsätt

I denna undersökning står damunderkläder till jul i fokus, både i handeln och i informan-

ternas resonemang. Julunderkläder till herrar och barn tycks vara mindre kända och upp-

märksammade, även om de förekommer. Kanske anas här återklangen av ett gammalt köp-

mönster, där herrar har uppvaktat damer med romantiska gåvor såsom choklad, blommor, 

smycken, nattlinnen och även exklusiva underkläder. När det gäller herrar är det snarare 

Skyltfönster i Karlstad julen 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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julslipsar, som informanterna har erfarenhet av att ge bort eller få i julklapp. Julstrumpor till 

både kvinnor, män och barn har de också berättat om.

Mitt material ger exempel på några olika förhållningssätt: synen på ryschiga spets-

underkläder till kvinnor som uttryck för sexistiska tendenser i samhället, där kvinnor görs 

till ”varor”. Vidare finns en praktiskt orienterad syn som framhåller julunderklädernas sä-

songsbundenhet, eventuellt dåliga kvalitet och svårigheten att tvätta plaggen. Slutligen arti-

kuleras ett annat synsätt, som ger uttryck för att ryschiga damunderkläder kan vara snygga 

och tilltalande, vilket både män och kvinnor kan tycka, även om det här främst är männen 

som ger uttryck för detta synsätt. De kvinnliga informanterna tycks för övrigt vara mer in-

satta i julunderklädesutbudet än de manliga, vilket kan vara en tillfällighet. Men det kan 

också peka på en mer generell tendens.

För vissa människor är kläder och inte minst underkläder identitetsskapande, vil-

ket gör att de har mycket bestämda uppfattningar om hur de skall vara och se ut. Så har 

exempelvis Ingrid Roos Björklund från Nordiska museet framhållit behåns betydelse för 

kvinnor under 1900-talet och etnologen Bo Lönnqvist har skrivit om mansunderklädernas 

förändrade och identitetsskapande betydelse under senare år. Det kan innebära att många 

helst köper sina underplagg själva eller åtminstone ger tydliga instruktioner om vilken typ 

av underkläder de önskar sig i julklapp.
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Den som äter julbord på någon av alla de restauranger, hotell eller gästgiverier som 

serverar sådant månaden före jul, kan kanske mellan silltuggorna skänka en tanke åt 

hur det ser ut i köket. Hur skulle det vara att arbeta med att laga all den mat man just är 

i färd att sätta i sig? Hur hinner de med att lägga upp rätterna? Och hur sköts hygienen 

egentligen av de där vitklädda personerna som med jäktad blick skymtar förbi i köket? 

För mig är det tvärtom. Jag har aldrig ätit julbord på restaurang. Däremot vet jag en hel 

del om hur det kan vara att tillaga det, eftersom jag under åren 1987–1997 i olika befatt-

ningar arbetade med att tillaga julbordet på Grand Hotell i Lund. Jag vill här ge en bild 

av hur det kan se ut bakom kulisserna, innan de dignande faten burits ut i matsalen för 

att raskt länsas av festsugna arbetskamrater, vänner och familjer.

överflödets och överansträngningens månad

Julbordet behåller sin popularitet i Sverige, trots att det egentligen är en anakronism. De 

flesta av rätterna, som en gång i tiden tillhörde den normala kosten, om än luxuösare än 

till vardags, anses numera under resten av årets dagar hopplöst gammaldags. Men till jul  

hugger personer, som till vardags äter sushi betydligt oftare än fläskkorv, med god aptit in  

bland grytorna på grand
rapport från ett restaurangkök i julbordstider

Av Håkan Jönsson
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på rätter de vid andra tillfällen skulle rata som både tråkiga, feta och omoderna. Även upp-

läggningen av maten byter sin normala skepnad vid juletid. Den tid jag beskriver var en 

period i svensk restauranghistoria då det nyfranska kökets minimalism och tallriksupplägg-

ningar utkonkurrerade fatserveringen i de flesta sammanhang. Så även på Grand Hotell, 

som hade en imponerande samling uppläggningsfat sedan svunna tider. Men i slutet av no-

vember var det dags att åka ner i källaren och plocka fram de hundratals silverfat och karot-

ter som inte behövdes under de andra månaderna. Diskarna fick ett drygt arbete med att 

försöka få de oxiderade silverfaten att glänsa på nytt. 

Under tiden intensifierades julbordsförberedelserna i köket. Allt som kunde förbe-

redas i god tid måste göras det, annars var vi chanslösa när gästerna vällde in från skyltsön-

dagen och framåt. Sillfiléer gravades och salt sill lades i blöt i 40-liters köttbackar från KF. 

Dessa backar var särskilt eftertraktade, eftersom de till skillnad från Scans inte hade försetts 

med hål. Det förekom därför en omfattande hamstringsverksamhet under hösten, då styck-

mästaren gömde undan köttbackarna för att inte leverantören skulle ta dem i retur vid nästa 

leverans. 

Men sillen var ändå inte det första som gjordes. Redan mot slutet av september bör-

jade styckmästaren med den otrevliga vanan att varje onsdag med ett belåtet flin ställa in den 

stora blandningskitteln (som rymde 35–40 liter) i köket, fylld till bredden med köttbulls-

smet. Där stod vi kockar sedan och rullade köttbullar till förbannelse under onsdagsefter-

middagen. Eftersom köttbullarna skulle vara extra små blev det närmare 2000 köttbullar 

som skulle rullas varje onsdag. Jag lärde mig en speciell teknik att forma bullarna genom att 

stoppa smeten i en spritspåse och sedan med hjälp av en gaffel forma bullarna med en hand 

samtidigt som den andra tryckte ut smeten ur påsen. 

I likhet med andra större restauranger fanns det en tydlig arbetsdelning mellan olika 

ansvarsområden i köket. Köttspis, fiskspis, kallskänk och styckbod fungerade som separata 

enheter. Därför kunde man slippa köttbullarna om man arbetade på fiskspisen. Då fick man 

istället utsätta sig för det tidsödande arbetet att filéa lax, vilket behövdes eftersom både den 

gravade och inkokta laxen tillhör favoriterna på julbordet. Jag kommer sent att glömma den 

gång då köksmästaren kom över ett parti om 500 kg lax billigt från Danmark. Under sam-

manlagt sexton timmar tillbringade jag all den tid som inte gick åt till att serva matsalsgäs-

terna med att först grovstycka laxarna, därefter finputsa dem, för att sedan med en tång dra 

ut alla de där förargliga benen som går rakt in i laxköttet och inte kan skäras bort. Därefter 

skulle sidorna plastas in och läggas på vagnar som kördes in i den stora frysen. Men arbetet 

var inte slut med det. Sedan skulle alla laxskroven skrapas med en sked, varpå laxskrapet 
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användes till laxfärs eller laxpudding. Till sist var det så dags att sätta fiskfond på laxskroven. 

Laxlukten satt sedan i huden på mig under flera dagar. Jag brukar tänka på det vid de tillfäl-

len då saknaden över att jag lämnade kockyrket för studier kommer över mig ibland. Då blir 

genast saknaden mindre svår.

Varför var det då nödvändigt att göra sådana enorma förberedelsearbeten? Delvis be-

roende på att det är väldigt många gäster. Runt 6 000 personer äter julbord på Grand i Lund 

varje år. Till det kommer all personal, som också brukar utfordras med det som ligger på 

faten och diverse rester som nödtorftigt omvandlats till mat med andra beteckningar som 

”laxsallad”. De kreativa beteckningarna var för övrigt inte reserverade till personalmaten, 

pytt i pannan döpte kockhumorn under januari om till ”kamouflerat julbord”. Men det im-

ponerande antalet gäster var ändå bara en del av förklaringen till att hur mycket köttbul-

lar, lax, sill och alla andra rätter, långt över hundra, vi än tillagade tog de slut alldeles för 

tidigt. Det berodde än mer på att de slips- och klänningförsedda gästerna förvandlades från  

måttfulla småätare till glupande vargar då de ställdes inför julbordets överflöd. Om det blev 

Julbordsannonser 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.

– Bland grytorna på Grand –
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lite tid över kunde jag ställa mig vid ingången till matsalen och med stigande förvåning se 

de överlastade tallrikar som nätta damer och inte fullt så nätta herrar återvände med till sitt 

bord. Inte bara en gång, utan flera. Även rätter som blodkorv, rimmad oxbringa och grön-

saksaladåb hade strykande åtgång.

krogsnuskets högtid?

Ett återkommande inslag under december månad då det råder nyhetstorka på redaktio-

nerna i dagstidningarna är att slå upp resultaten av Hälsovårdsnämndens inspektioner av 

julborden. Det är inte ovanligt med anmärkningar, även Grand fick sådana vid flera tillfäl-

len. ”Krogsnusket”, som det ibland kallas, frammanar bilden av en slusk till kock som snyter 

sig i näven, aldrig tvättar händerna och vänder den fräscha sidan upp på föregående dags 

julskinkfat och skickar ut det i matsalen igen. Det är inte en rättvis bild, även om det natur-

ligtvis inte var helt lätt att hålla rätt kyltemperatur i alla lägen då det blev ett ständigt spring 

in och ut ur kylarna som bågnade av all mat och fick de stackars kylaggregaten att gå på hög-

varv. Jag är ändå imponerad över hur pass fräsch maten var då den lämnade köket. 

Alla ansträngningar att upprätthålla hygieniska krav stöp emellertid på det krog- 

snusk som utspelade sig bland gästerna i matsalen, något jag aldrig hört en hälsovårdsin-

pektör vidta åtgärder mot. Jag skulle själv vara djupt tveksam till att trängas kring kallskurna 

rätter med hundratalet människor mitt under de värsta förkylningstiderna. Fast sådana in-

fektioner kan vara svåra att undvika ändå. Mera häpnadsväckande var de risker julbords-

gästerna tog med själva maten. Vi var mycket noga med att inte skicka ut de skinkskivor 

som blivit över från ett julbord till nästa. Den stora tjusiga hela skinka som var tänkt som ett 

garnityr till de uppskurna skivorna återanvändes dock. Men det fick vi sluta med, sedan gäs-

terna började karva även i denna skinka. Även de hela rökta korvarna, prydligt upphängda 

över en stång och försedda med röda band, minns jag att jag lätt chockerat noterade att 

en gäst hade skurit stora bitar av vid luciatid, då korvarna rimligen hade mist en del av sin 

fräschör. Än värre var när bitar av pepparkakshuset och de små marsipanfigurerna började 

försvinna. Även detta skedde vid lucia, då de stått och impregnerats av tre veckors damm 

och cigarettrök i en överfylld matsal. 

den kallskurna kvinnligheten

Slutet av november och december var en speciell tid att arbeta på Grand. Arbetsbelastningen 

var hög och konstant, och den ordinarie personalen förstärktes ibland av extrapersonal och 

kock- och kallskänkselever från restaurangskolan, som fick tjäna sina första pengar i yrket. 
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Så var det även för mig 1987, då jag fick mitt första stämpelkort och för 37 kronor i tim-

men skalade ägg, skar sillsallad, hackade lök och gjorde kvällsmat till personalen. Allt detta 

gjorde jag i kallskänken, som på Grand liksom i andra traditionella kök utgjorde en separat 

del, skild från varmköket. Kallskänken befolkades av kvinnor, och att stå och trängas med 

vitklädda kvinnor på en begränsad yta kan tyckas vara rena drömmen för en sjuttonårig 

yngling. Men även om jag förvisso trivdes, var det inte helt oproblematiskt. Genom att ta 

steget in i kallskänken riskerade nämligen en manlig matlagare att förlora både status och 

manlighet. 

Arbetsdelningen i ett restaurangkök har byggt på en strikt hierarkisk uppdelning. 

Dels fanns olika befattningar: köksmästare, sous-chef, förstekock, kock och kockelev för 

att nämna några, dels en uppdelning av sysslor med olika status. Att tillaga fisk var finare 

– Bland grytorna på Grand –

Julbordsannonser 2004, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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än att tillaga soppa, och mycket finare än att rensa grönsaker. Viktigast av allt var emeller-

tid uppdelningen mellan det manliga varmköket och den kvinnliga kallskänken. Möjligen 

beroende på att matlagning i alla andra sammanhang uppfattats som en kvinnlig syssla, var 

behovet av att skilja på vad som var passande för en manlig respektive kvinnlig matlagare 

stort, åtminstone för de manliga kockarna. Kvinnor hörde hemma i kallskänken, eftersom 

de inte klarade av stressen i varmköket, lydde det huvudsakliga argumentet. Kvinnor be-

hövde nämligen en jämnare arbetsbelastning, där de slapp att ha för många saker i huvu-

det samtidigt, för det klarade de inte riktigt av. Argumentet hade naturligtvis ingen saklig 

grund, men är ändå intressant, eftersom det visar hur kön kan konstrueras på olika sätt på 

olika arenor. Just oförmågan att ha många bollar i luften är ju något som i samband med 

barnpassning och hemarbete tvärtom brukar påstås vara manligt, och något som därigenom 

diskvalificerar män från dylika sysslor. Av någon anledning framkallar det aldrig samma 

upprördhet att hävda mäns oförmåga till barnpassning som att hävda kvinnors oförmåga 

att framställa högklassiga varmrätter, trots att det är resultatet av samma feltänkta biologiska 

förklaringsmodeller till varför arbetsdelningen ser ut som den gör i samhället.

Som kockelev klarade man sig ändå rätt bra med att bibehålla sin manliga identitet, 

även om man knäckte extra i kallskänken. Trots allt förväntades det av en elev både att han 

skulle skaffa sig en viss bredd i utbildningen och att han skulle utföra uppgifter med låg 

status. Mera problematiskt var det för den färdigutbildade kocken. Normalt sett uppstod 

sällan det problemet, men just under julbordet blev det nödvändigt att förstärka kallskänken 

med resurser från varmköket, eftersom julbordet till största delen består av kallskuret. Som 

kock fick man förvisso göra klassiska julbordsrätter som janssons frestelse, prinskorv och 

köttbullar, lutfisk med tillbehör, rödkål, brunkål, risgrynsgröt, dopp i grytan, fläskkorv och 

sillpotatis, och på Grand dessutom av någon anledning champinjonomelett, citronpannka-

kor, blodkorv och rimmad oxbringa. Men detta var ändå ett intet mot de rätter och tillbehör 

som lades upp i kallskänken på överlastade silverfat, dekorerade med grönkål, tomtar och 

allt möjligt annat vi kunde hitta för att variera utseendet på uppläggningarna.

Därför blev det nödvändigt även för kockarna att ibland gå in i kallskänken, och däri-

genom lyda under den kvinnliga kallskänkschefen. Eftersom vi dessutom kunde få utföra 

arbetsuppgifter som man som manlig kock inte alltid var van vid, var risken stor att skenet av 

överlägsenhet rent hantverksmässigt jämfört med kvinnorna kunde få sig en törn. Som tur 

var fanns det även i kallskänken en hel del arbetsuppgifter som kunde passera som manliga. 

Vi kockar brukade utan knot bena ur fårfiolen och skiva revbensspjäll, hederliga manliga 

kötträtter med ett stänk av vildmark och viking. Att skiva gravlax eller spritsa kaviargrädde 
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på ägghalvor var däremot mera tveksamma arbetsuppgifter. Att hacka lök med den stora 

kockkniven var ok, men inte att göra konfekt. Att skiva skinka och annat kallskuret kunde 

också gå an, då fick man åtminstone använda en stor maskin.

Själv trivdes jag egentligen ganska bra med att hoppa in i kallskänken under julbor-

det. Kanske berodde det på avbrottet från de rutiner som präglade det övriga året, kanske 

på den speciella stämning som brukar uppstå då människor förenas av att ha närmast absurt 

mycket att göra. Till skillnad från övriga året, då det var något av en oskriven regel att ar-

betsuppgifter borde utföras åtskilda så att det tydligt framgick vem som var ansvarig, gjorde 

volymerna under december att det hände att vi stod flera stycken och exempelvis skar sillsal-

lad. Det medförde att det var lätt att skämta med någon annan under tiden som man kunde 

imponeras av hur snabbt det faktiskt går att åstadkomma 50 liter sillsallad när två personer 

hjälps åt. 

Att jag kunde trivas med inhoppen i kallskänken förhindrade mig ingalunda från att 

vara mycket nöjd då jag under julen 1993 fick vikariera som förstekock och därmed ansvara 

för köttspisen, eftersom den ordinarie förstekocken då arbetade i kallskänken. Det var bra 

för självförtroendet att få vara chef för det som trots allt verkligen räknades som avancerad 

matlagning. 

Julbordets delikatesser serverade på silverfat. Foto: Susanne Granlund 2003, Institutet för språk och folkminnen.

– Bland grytorna på Grand –
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Året därefter började jag läsa på universitetet. Sedan steg jag inte längre i graderna, även om 

jag fortsatte att arbeta som kock till och från fram till millennieskiftet. Som student arbetade 

jag mycket extra under julborden, som extra arbetskraft givetvis i kallskänken. När novem-

bermörkret sänker sig kan jag fortfarande känna en längtan efter att gå in i Grands kallskänk 

med nypåtagna kockkläder och med en blandning av fasa och förväntan konstatera att det 

vankas julbord till 300 gäster i festvåningen och 200 i matsalen. Dessutom både till lunch och 

kväll. En snabb kopp kaffe, och sedan igång att lägga upp den sockersaltade och den lätt-

rökta skinkan, fårfiolen och fläskkorven, kaviaräggen och sillsalladen, den rökta rensteken 

och laxpatén, rödbetssalladen och cumberlandsåsen, löksillen och viltpatén, den färskrökta, 

gravade och inkokta laxen och pepparrotsgrädden som måste märkas ut ordentligt så den 

inte förväxlas med den vanliga vispgrädden till mandelmusslorna. Och så vidare ända tills 

vagnarna är fullastade och utkörda i styckboden där kylfläktarna står påslagna. Sedan en 

vörtbrödssmörgås med skinka innan det är dags att med papper och penna i handen göra en 

runda i kylen och konstatera hur mycket som tagit slut och måste göras nytt. Lök ska hackas, 

knäcken är nästan slut, lax måste gravas eftersom det är fullt hus till helgen, fruktsallad ska 

skäras, liksom spettkaka, rökt renstek och grönsaksaladåb, ris á la malta blandas och så bör-

jar hovmästarsåsen ta slut.

När jag kommit så långt i minnesbilderna börjar jag inse att åren har lagt ett nostal-

giskt skimmer över min tid med julbord. Värken i knän och axlar och sillukten som det var 

fullkomligt omöjligt att tvätta bort från händerna gör sig inte lika påminda som de goda 

minnena. Inte heller hur det var att cykla hem klockan ett på natten för att återvända tidigt 

på morgonen till nästa julbord. Vid närmare eftertanke är det kanske bättre att skriva om 

julbord än att laga dem?
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Av Ingrid Fioretos

I den för övrigt årstidsneutrala banklokalen står den 

rakryggade julbocken i givakt. Den får i sin ensamhet 

symbolisera känslan av jul för de förbipasserande 

bankkunderna. Julbocken vaktar pliktskyldigt det pen-

sionskuvert som årligen skickas till oss som ett tecken 

på att vi är inneslutna i den lokala eller den nationella 

gemenskapen. Den arabiska texten vittnar om att en 

person kan ingå i denna gemenskap utan att för den 

skull behärska det svenska språket. 

Vi lever i en globaliserad värld, och detta faktum 

medför stora förändringar på vår livssituation. Vi är 

medborgare i den alltmer ihoplänkade världen, sam-

tidigt som vi lever vår vardag i en lokalt förankrad miljö. 

Att leva i en rörig olikhet, där jag inte kan förstå allt eller 

har kunskap om allt, kräver att jag visar nyfikenhet och 

intresse för andras sätt att tolka och leva sin vardag. 

Jag behöver inte dela din tro och du behöver inte dela 

min, jag behöver inte förstå dina jultraditioner och du  

behöver inte förstå mina, men vi måste visa respekt för 

varandras liv. 

Det globala samhället öppnar upp för denna för-

ståelse och här skapas möjliga mötesplatser för olika 

olikheter. Sverige är ett heterogent samhälle. Det är 

inget vi kan komma ifrån eller förändra, det är något 

vi måste lära oss att hantera. 

mötesplatser

Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.
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Polishuset Blanka i Uppsala strålar av ljus. I fönstren lyser 711 identiskt lika elljusstakar, 

enligt ett beslut utplacerade på ett sådant sätt att det ger ett symmetriskt intryck.  Hos 

Parkgruppen inom kommunen är det kontorets receptionist som har ansvar för julde-

korerandet och ser till att granen får vatten. På numera nedlagda Utlänningsnämnden i 

Stockholm är det betydligt mindre reglerat och personalen får själv stå för pyntandet.

På de flesta arbetsplatser sker någon form av pyntande inför julen. Men varför 

och i vilket syfte? Som ett led i projektet Förändrade sedvänjor dokumenterades tre ar-

betsplatser inför julen 2005. 

professionella pyntare

Hos Parkgruppen inom Uppsala kommun är det hos den administrativa avdelningen fram-

för allt dekorerat i fikarummet. Kontorets receptionist är den som har det övergripande an-

svaret för att ordning hålls i detta rum, och det har därför fallit sig så att även mycket av pyn-

tandet ligger på denne. Framför allt innebär detta att ta hand om julstjärnor, julgran samt, 

när detta förekom, tillse att det fanns stearinljus i de många adventsljusstakarna. Med tiden 

har detta effektiviserats genom att de flesta julstjärnorna nu delar kruka med ett inomhus-

jul på jobbet
från trivsel till personalvård

Av Andreas Kaltenegger
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träd samt att ljusstakarna blivit elektriska. Enligt uppgift har en del protester förekommit, 

framför allt i samband med ett förslag om att byta ut den riktiga granen mot en i plast, men 

kanske är det så att den som håller hårdast på traditionerna inte är den som behöver sopa 

barr eller som är allergisk! Personalen dekorerar själva sina utrymmen, men det står tomtar 

och hänger girlander även på platser som vid en första anblick är att anse som ”transport-

sträckor”. Inne på sina kontor har de flesta någon form av dekoration, främst elektriska 

stjärnor och adventsljusstakar, men även levande ljus eller tomtar i olika former och varian-

ter. Luciatåg har förekommit under tidigare år, men det har då varit skolklasser som kommit 

dit tack vare någon anställds barn.

Parkgruppen har även, som namnet antyder, hand om det offentliga julpyntandet. 

Den enhet som handhar detta är utlokaliserad till en annan plats i staden och även här pyn-

tas det i gemensamma utrymmen: i fika- och omklädningsrum hänger elektriska julstjärnor 

i metall, det står adventsljusstakar med levande ljus på borden och i fönstren även elektriska 

dito; inför Lucia tas det dessutom fram tomtar och juldukar. Eftersom det under vintertid 

enbart finns fem heltidsanställda är det inte aktuellt med något luciatåg. Tidigare organise-

rades detta, gemensamt med andra enheter, genom att de som kunde samlades i kommu-

nens växthus varvid någon närliggande skolas luciatåg gjorde ett besök.

Ute i staden ansvarar denna del av parkförvaltningen bland annat för att placera stora 

gjutjärnsurnor utefter gågatan i vilka står trebenta träställningar med en stjärna i toppen, 

lindade med granris. Även uppsättningen av omkring 16 offentliga julgranar, vilka levereras 

veckan före första advent, ingår i uppgifterna. Granarna är särskilt utsatta för olika former 

av vandalisering och det har hänt att granar har fällts. Ett år, på Fyristorg, hade sågen nupit 

och satt kvar! Just denna gran är en av de mest utsatta eftersom den står i anslutning till en 

parkeringsplats, och det förekommer att bilister sågar av grenar för att få plats med bilen. 

Denna typ av förstörelse har föranlett att granen sedan julen 2005 omgärdas med ett staket, 

vars ovansida kläs med granris.

allmänhet och anställda

Polishuset Blanka invigdes i september 2004 och har varje jul sedan dess haft 711 identiskt 

lika, symmetriskt placerade elektriska ljusstakar i fönstren. Eftersom huset dominerar stads-

bilden mot norr beslutades redan på ett tidigt stadium att det skulle se märkligt ut om varje 

anställd själv dekorerade fönstren inför julhelgen. Även i husets många fikarum är det ”myn-

dighetspyntat” eftersom dessa lokaler också används vid sammanträden av olika slag. Hela 

december präglas av att det är jultid och polisen har en hel del traditioner i samband med 
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detta: bland annat infaller då den årliga personalfesten, under vilken det delas ut guldklocka 

eller medalj till dem som arbetat i trettio år. De uppvaktar också sina långtidssjukskrivna 

kollegor och nästan varje dag är det någon ”ceremoni” eftersom de olika rotlarnas avslut fal-

ler olika på grund av semesteruttag och annat. I samband med detta får alla i personalen en 

julklapp av myndigheten, något som inför julen 2004 uppmärksammades genom att Läns-

polismästaren, under kvällar och helger, adresserade alla paketen till de cirka 600 anställda 

och sedan personligen delade ut en del av dem, iklädd tomteluva. Under första advent 2005 

hölls för första gången en polisgudstjänst i domkyrkan.

Under luciamorgonen brukar representanter för Uppsalas studentnationer dyka upp 

med ett luciatåg och sjunga såväl traditionella psalmer som egenhändigt komponerade vi-

sor. Oftast sker detta strax efter klockan sex på morgonen och det är alltid bara män närva-

rande, vilket innebar att studentkören anno 2005 anfördes av en Lucia med ganska kraftig 

skäggväxt. Enligt uppgift från närvarande poliser är denna uppvaktning något som av tra-

dition har upprepats i minst 35 år, men det är med nationernas långa historia i åtanke inte 

svårt att se ett än längre perspektiv. I samband med detta överräcks en flaska, i år trestjärnig 

cognac, samt oftast en liten skrift som behandlar de goda relationerna mellan polisen och 

studenterna liksom förhoppningen om ett gott kommande verksamhetsår. Någon timme 

efter detta är det dags för polisens eget firande med fika och ett luciatåg bestående av poli-

sens egen blandkör. Det verkar som att de flesta i huset som har möjlighet har tagit sig dit 

och dessutom är polisens pensionärsförening speciellt inbjuden. Länspolismästaren poäng-

terar att sång och fika av detta slag är en viktig och medveten del av polisens personalvård.

Vid Utlänningsnämnden är det väldigt sparsamt pyntat: i fikarummet står några röda 

och gröna lyktor för värmeljus, en elektrisk adventsljusstake samt en traditionell sådan. Den 

senare har kastanjer som dekoration istället för den kanske vanligare fönsterlaven. Inför  

lucia tas det även fram en julgran. Dessa dekorationer är inte något som myndigheten ord-

nar, det får de anställda göra, antagligen eftersom det vid denna del av Utlänningsnämn-

den inte tas emot några besök. Vanligtvis brukar det förekomma ett luciatåg i någon form, 

bestående av, mer eller mindre, frivilliga medarbetare. I år verkar det inte bli något vilket 

en av de anställda som jag talar med tycker är tråkigt: ”det är märkligt att en myndighet 

på 200 personer inte fixar ett tåg!” Enligt honom är julen den enda av de stora högtiderna  

som fortfarande i någon större utsträckning firas på arbetsplatsen. Han säger sig vara lite 

bekymrad över det ofta oreflekterade julfirandet på olika arbetsplatser, med tanke på den 

kulturella uppsättning som Sverige har idag; eftersom tjugo procent av befolkningen är in-

vandrad så borde detta avspegla sig i det offentliga pyntandet. 

– Jul på jobbet –
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Å andra sidan berättar han om sin tid på Migrationsverket och hur det är ”en av få arbets-

platser som ser ut som Sverige”, det vill säga att de anställda består av minst tjugo procent 

invandrare. Där firade de glatt jul under parollen ”det är ju svenskt!”, något som förstärktes 

av att myndigheten centralt tillsåg att arbetsplatsen pyntades, rimligen med anledning av att 

klientbesök togs emot och att det följaktligen var en mer offentlig miljö. Han påpekar sam-

tidigt att han inte menar att julfirandet på arbetsplatsen skulle tas bort eller dämpas, utan 

snarare att nya saker borde läggas till. Han ifrågasätter till exempel hur en del arbetsplatser 

under julen besöker kyrkan på arbetstid: ”jag tycker att detta är fel, om det bara är en religion 

som uppmärksammas. Får man samma möjlighet att gå till en moské eller en synagoga?”

pynt som personalvård

Polismyndigheten i Uppsala ser alltså inköpet av adventsljusstakar som ett led i sin personal-

vård, men samtidigt vill de naturligtvis att det nya huset ska ge ett bra intryck utifrån. Ljus-

stakarna kan tänkas kommunicera till allmänheten bilden av människorna bakom unifor-

men, individerna bakom myndigheten. I polishusets foajé hänger en regnbågsflagga, vilken 

på samma sätt tycks knyta an till en mångfaldstanke, eller i vart fall en förhoppning därom. 

Ett försök att på detta sätt visa upp sig för staden är att koppla tidur till en del av ljusstakarna. 

Utanför arbetstid skapas därigenom formen av en gran på den södra fasaden. Eftersom de 

i stor utsträckning tar emot besök på de olika avdelningarna i huset, så är de dekorationer 

som används ämnade minst lika mycket för de besökande som för personalen. Oavsett vil-

ken den bakomliggande tanken är, så är det ett faktum att ljusstakarna kommer personalen 

till godo – det är antagligen ganska få anställda som absolut inte vill ha en på sitt rum. 

I relation till Migrationsverket och Utlänningsnämnden, där den förra tar emot be-

sök och pyntar medan den senare inte gör något av detta, blir det ganska tydligt att dessa 

arbetsplatser uppfattar ”officiella” dekorationer som i första hand en form av ”klientvård”, 

även om personalvårdsdelen säkerligen anses viktig. Följaktligen är julpyntande något som 

de anställda anses ha ansvaret för, och företag såväl som institutioner ser säkerligen budget-

tekniska fördelar med att låta sina medarbetare sköta detta på egen hand. Samtidigt är det 

något som, med arbetsgivarens goda minne, utövas på av denne betald tid – ett slags ”fritid 

på arbetstid”, ett slags ”lek”, framför allt i de fall där luciatåg förekommer. Den nederländ-

ske kulturhistorikern Johan Huizinga har beskrivit lek som en frivillig sysselsättning som 

     Vid Utlänningsnämnden är man ständigt beredd på julens ankomst! I samband med lucia ställs granen ut i  
avdelningens fikarum. Foto: Andreas Kaltenegger 2005, Institutet för språk och folkminnen.

▲

– Jul på jobbet –
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utförs i enlighet med frivilligt accepterade, men med nödvändighet gällande regler. Leken 

är ett självändamål och åtföljs av en förnimmelse av spänning och glädje och av känslan att 

vara delaktig i något som skiljer sig från det vanliga livet.

Huizingas definition av begreppet lek är uppenbart bred och det tycks inte orimligt 

att i den kunna passa in den form av sekulariserat julfirande som idag antagligen är det van-

ligaste i vårt land. De som i sitt firande främst knyter an till de kristna traditionerna utgör 

idag sannolikt en minoritet och istället är det den genom det (post)moderna samhällets 

uppkomst betalda fritiden som tillåter den vuxna människan att göra något som in i vår tid 

oftast definierats utifrån dess koppling till våra barn: att leka! Det är med andra ord tydligt 

att även de traditioner som vi upplever som mest livskraftiga är stadda i ständig förändring.  

Polishuset Blanka i Uppsala har 711 identiska adventsljusstakar i sina fönster. Genom att koppla tidur till en del av dem skapas 
formen av en gran på den södra fasaden. Foto: Andreas Kaltenegger 2005, Institutet för språk och folkminnen.
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En från början religiös högtid blir i arbetsgivarens ögon till en lättillgänglig form av perso- 

nalvård.

Statens folkhälsoinstitut påpekar i en utredning från 2004 att arbets- respektive livs-

situation inte utgör två helt skilda sfärer, samtidigt som få forskare har försökt utveckla be-

grepp och metoder för att studera mötet dem emellan. Frågan är uppenbart mer komplice-

rad än att en kortare arbetsdag helt enkelt skulle medföra ett bättre liv – att vara frisk är en 

sak, att må bra en annan! Arbete och fritid är inte som det tidigare ansetts två skilda fenomen 

utan två delar av verkligheten vilka i allra högsta grad påverkar varandra. Genom att anta ett 

mer kvalitativt fritidsbegrepp blir det möjligt att se en form av fritid även under arbetstid. På 

så sätt blir det möjligt att se julfirandet på arbetsplatsen som en form av friskvård, samtidigt 

som det även kan anses att denna uppfattning har blivit möjlig i och med att julen har mist 

sin ursprungliga betydelse. Den har inte enbart en religiös innebörd eller är en av många 

förklaringar till tingens ordning. Istället har den anpassats till det moderna samhället genom 

att transformeras till en form av personalvård.
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December har kommit att bli festernas månad. Det är kanske inte så märkligt med  

tanke på att denna månad är den mörkaste tiden på året i detta nordliga land. Vi tar 

alla tillfällen i akt att muntra upp oss, inte minst genom att äta tillsammans med andra 

människor. Gamla traditioner blandas med moderna, etablerade fester med nya, inti-

ma middagar med publika, glöggpartyn och vimmel med grannar i advent, lussebullar 

i arla morgon på dagis, ett dignande julbord på julaftonen med familjen, samling av 

släkten kring familjeservisen på juldagen, nyårsafton på lokal med champagne och nära 

vänner. Den senaste traditionen och den mest spektakulära festen är nobelmiddagen. 

Middagen i Blå hallen med monarkin för speciellt inbjudna gäster är ursprung-

et, men den har fått efterföljare; trerätterslunchen som elever intar i skolor runt om i  

landet samma dag, och middagen som avnjutes i kretsen av familj och vänner framför 

teveapparaten i radhuset samtidigt som utsändningen från Stockholms stadshus sker.

vad är väl en bal på slottet ...
nobelfest i slott och koja

Av Christina Fjellström
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festernas fest

Orsaken till detta är givetvis teve som medium. Nobelmiddagen kan ses över hela världen 

av folk i alla samhällsklasser. Nobelfirandet och Nobelmiddagen har till och med smugit sig 

in i den populära tecknade teveserien The Simpsons. Hösten 2003 var familjen Simpson på 

Nobelmiddagen. I Sverige har den en alldeles särskild betydelse. Den beskrivs på Sveriges 

Televisions hemsida som ”Nobel – kanske världens finaste middag”. Det stämmer förvisso 

– i teve kan vi ta del av hur den intellektuella och kulturella eliten dinerar med kungen och 

drottningen. Nobelmiddagen gestaltar den mest grandiosa och storslagna festen av dem 

alla. Vem vill inte vara en del av ett dylikt evenemang? ”Jag vet många som hemskt gärna vill 

gå och tycker att man är väldigt, väldigt bortskämd som inte går” berättar en kvinna som, 

tillsammans med sin make, varit bjuden på Nobelmiddagen regelbundet sedan 1970-talet 

men inte alltid tackat ja.

Varje tidsålder har haft sin förebild när det gäller fester och banketter. Nobelfestens 

utformning har drag av alla stora fester i historien. Det är kanske just den blandningen som 

resulterat i att Nobelmiddagen upplevs som festernas fest. Romarnas överdådiga fester där 

gästerna blev uppassade och serverade allsköns läckerheter, liksom renässansens spekta-

kulära tillställningar där överraskningsmomenten var viktiga inslag, känner vi igen i 2000-

talets Nobelfirande.

Först delas Nobelprisen ut ur kungens hand i Konserthuset, som dekorerats med 

blommor från San Remo. Därefter samlas pristagare, kungligheter och gäster i Blå hallen i 

Stadshuset. I procession skrider de ned för den långa trappan och intar sina platser. Maten 

tillagas av elitkockar, av de mest utsökta råvaror, och serveras på vackert dekorerade fat. 

Under måltiden befinner sig gästerna som på en teater där scenen är Stadshusets långa trap-

pa ned från Gyllene salen. I den trappan, liksom uppe på balustraden, kommer oavbrutet 

surpriser, precis som under renässansen. Under medeltiden var det lika vanligt att celebrera 

fredsfördrag som segrar i krig. Den stora banketten hölls då alltid i den medeltida borgens 

stora festsal. Idag firas Nobelmiddagen i motsvarigheten till dessa festsalar, nämligen Blå 

hallen, men det är intellektet som firas, inte krigsbyten.

Den kristna religionen utgick från att måltiden som delades med andra var ett uttryck 

för kärlek och samhörighet. I Nobelmiddagen finns samhörigheten uttryckt genom gäster-

nas status och vad de representerar; snille, stil, status och kultur. Det behöver däremot inte 

alltid betyda att samtalsämnet rör vetenskapen: ”Ja, alltså det beror ju mycket på en själv, om 

man vill sitta och prata vetenskap. Jag gör det inte när jag är på fest, men jag märker att en  

del gör det och dom kanske har utbyte av det” säger kvinnan som nämnts ovan. Vid den  
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första Nobelbanketten 1901 deltog endast män. Etthundratretton frackklädda män! Drygt 

100 år senare samlar banketten 1300 gäster, där det är de kvinnliga gästernas, framförallt 

kungligheternas, klänningar och juveler som drar till sig en speciell uppmärksamhet. Mys-

tiken kring publika kungliga måltider, som föddes under 1500-talet, återfinns fortfarande i 

denna fabulösa fest. Då åt den manliga monarken ensam under en baldakin men på ett upp-

höjt podium, så att alla skulle kunna se honom. Nu sköter tevekamerorna om den saken.

Nobelfirandet och Nobelmiddagen är en storslagen fest – en minnesvärd upplevelse 

– som kräver guidning. De som guidar oss framför teveapparaterna är pålästa journalister, 

modeorakel, etikettsexperter, historiker, vetenskapsmän och vetenskapskvinnor. Nobelfi-

randet har blivit en statsangelägenhet, och intressant nog har dess traditioner, ritualer och 

symboler tjänat som inspiration för människors eget festande.

nobelfest på schemat

Flera skolor i Sverige delar ut nobelpris och serverar en nobelmiddag. Representanter för 

skolorna säger att de vill stödja och uppmuntra eleverna att bli bättre i skolan. Därför delar 

de ut nobelpris i kemi, fysik, litteratur, fred, vänskap och samhällsvetenskap. Evenemanget 

sker givetvis på nobeldagen den 10 december om det är möjligt. Om detta datum infaller en 

lördag eller söndag får firandet ske en fredag eller måndag.

Evenemanget engagerar hela skolan. Eleverna lär sig historien om Nobel och Nobel-

priset. Många elever kan också redogöra för någon aktuell pristagare. Eleverna intervjuas 

och foton läggs ut på nätet. Pojkar och flickor berättar hur stolta de är över att ur rektors 

hand få motta nobelpriset i exempelvis vänskap eller litteratur. I Hammarbyskolan i Väster-

ås berättar enhetschefen i en intervju att denna nya tradition har till syfte att ge en guldkant 

på tillvaron. Det blir en vila från vardagen och det håller eleverna med om. Vissa tycker att 

det är den roligaste dagen på året. I Seminarieskolan i Landskrona tas detta på blodigt allvar. 

Där fick eleverna från förskolan upp till tredje klass träna vett och etikett två veckor innan en 

trerätters nobelmiddag serverades efter högtidlig prisutdelning med medaljer.

Även på Hammarbyskolan i Västerås lär sig eleverna att duka ett bord och om hur 

man ska bete sig vid en ståtlig middag som denna. Trerätterslunchen bars 2005 in till fanfa-

rer. Borden är som sig bör dukade i blått och gult. Förrätten i Hammarbyskolan bestod av 

toast med kycklingröra, varmrätten av helstekt kotlettrad, och efterrätten som förväntat av 

glass, med kolasås och strössel. Kockarna som under en längre tid planerat just denna lunch 

hade året innan försökt sig på frukt till efterrätt, men det var inte populärt bland eleverna. 

Kommentaren från kockarna var att ”någon gång måste man få äta onyttigt!”

– Vad är väl en bal på slottet… –
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I Uppsala ligger engagemanget i nobelfirandet på central nivå. En av de ansvariga inom 

Uppsala kommuns kostservice ”tycker att det ska vara happening i skolmatsalen varje ter-

min”. Hon börjar planera maten till nobellunchen tidigt. Hon utgår från den meny som 

serverats i Blå hallen föregående år, modifierar innehållet och tillagningen. Hon tog till och 

med personlig kontakt med Stadshuskällaren för att göra menyn så lik originalet som möjligt. 

Skolans trerätters fick kosta tio kronor. Den riktiga Nobelmiddagen kostade 1350 kronor 

kuvertet, inklusive dryck. För tio kronor lyckades hon servera tomatterrin och bröd till för-

rätt, kalvjärpe med rotfruktsragu och potatiskaka till varmrätt och chokladpudding till ef-

terrätt. Nobelfirandet har blivit en viktig del i skolans verksamhet. I Arvidsjaurs kommuns 

bokslut 2005 står till och med att läsa att högstadiet och dess lärare arrangerat nobelfirande 

med tillhörande vett och etikett, samt middag och prisutdelning.

De kvinnliga kostcheferna, kockarna och kostekonomerna inom skolans värld har 

helt andra förutsättningar än de manliga elitkockarna i Stadshuskällarens kök. Trots detta 

uppskattar eleverna mycket när de i skolan får äta en trerätters lunch. ”Nobellunchen börjar 

efterfrågas redan vid Måltidens dag i oktober” säger en representant för kostservice i Upp-

sala. Hon berättar vidare att Måltidens dag, som tidigare varit den dag som eleverna serve-

rades speciell mat i skolan, har blivit mindre intressant. Nu är det nobellunchen som gäller 

som höstens happening! Andra tillfällen som barnen får särskilt uppskattad mat är vid jul, 

påsk och innan skolans slut en sommarbuffé. Alldeles särskilt populär på Katedralskolan i 

Uppsala är efterrätten. Den är så uppskattad att den ibland inmundigas före varmrätten!

Även i svenska privathem hyllas Nobel. I bloggar på nätet och vid intervjuer berät-

tar människor om hur de lagar till festliga trerättersmiddagar, köper hem skumpa och gott 

vin, klär upp sig, bjuder hem några vänner, och slår sig ner framför teven för att skåla med 

kungen och drottningen. Vissa har köpt delar av nobelservisen enbart för detta tillfälle. En 

ung kvinna i Umeå berättar:

När jag bodde hemma hos mina föräldrar, brukade min mamma säga att hon var ‘bjuden på 

Nobelfesten’. Då bänkade hon sig framför tevesändningen av Nobelfesten med en tallrik mat 

eller en kopp kaffe och kvällsfika och följde sändningen. Då var jag inte särskilt intresserad av 

att titta på Nobelfesten, men senare, som vuxen, började jag själv göra likadant: äta framför 

tevesändningen av festen.

Nobelmiddagen konsumeras inte enbart på plats i stadshuset utan likaväl i den lilla byn i 

norra Sverige, eller i förortslägenheten i Malmö. Den kan konsumeras genom symboler på 
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dagis i Uppsala likaväl som i kårhuset i Umeå, men känslan av äkthet, att vara delaktig och 

närvarande i nuet, det kan bara uppnås genom teknologin – genom teve. Nobelmiddagen 

skiljer sig därför från en vanlig middag specifikt på grund av denna möbel:

Det förutsätter att teven är en central komponent vilket den ju absolut inte är vid en van-

lig middag eller fest. Teven står på under hela middagen, och vi följer det som görs och 

sägs samtidigt som vi själva umgås. Vi kommenterar kommentatorerna och gästerna på den  

tevesända festen.

En privat nobelmiddag i Umeå den 10 december 2004. Foto: Marlene Hugoson, Institutet för språk och folkminnen.

– Vad är väl en bal på slottet… –
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Den unga kvinnan berättar här hur hon sam-

lar sina likasinnade vänner år efter år till en 

gemensam nobelmiddag.

Även på Internet diskuteras festen. I  

en blogg delar tidigare talman Birgitta Dahl 

generöst med sig av familjens nobelfirande. 

Hennes dotter Kerstin Kokk inleder berät- 

tandet: ”Som jag bloggat om tidigare har jag  

och Bo en tradition att göra en nobelmiddag 

i miniformat och sitta framför TV:n och titta 

på nobelfesten... Med två småbarn får man 

ju sänka nivån litet.” Pappa Enn Kokk fortsätter: ”Mamma tyckte att ert nobelfirande var så  

rart, att hon beslöt sig för att kopiera. Det blev alltså trerättersmiddag framför TVn, med  

mousserande vin till förrätten. Så för första gången såg jag alltihop, prisutdelningsceremo- 

nin i Konserthuset plus festen i Stadshuset, i TV. Dock smet jag en stund – såg slutet av På 

spåret – och somnade några gånger på sluttampen.” Mamma Birgitta Dahl skriver: ”Hej,  vi 

firade nobelfesten med avocado med smögenröra och räkor, lövbiff med pommes frites och 

sallad, mandelmusslor med vildhallon och gula hallon, vispgrädde, Mozartkulor. Mamma.”

svenskhet, stil och status

Frågan är varför denna högtid anammats och anpassats till skolornas och organisationerna 

verksamhet liksom till många människors familjetraditioner. En konklusion som kan dras 

av nobelfirandet är att Sveriges skolbarn uppskattar ”riktiga måltider” – förrätt, varmrätt 

och efterrätt. När de dessutom får vara med om att lära sig att se till hela måltidssituationen 

med ritualer, symboler och annorlunda maträtter blir vardagens måltid en upplevelse.

Men framförallt ser jag det som en konstruktion av svenskheten. När vi i detta lilla 

land ståtar inför hela världen med en statusfylld middag i kamerornas ljus innebär det att vi 

som svenskar ges en identitet kopplad till just denna kulturyttring. Vi är avsändare för den 

mest symbolladdade festen i världen – festen som kännetecknas av kunglig glans, elegans, 

intellekt och intelligens. Men Nobelmiddagen är inte enbart en konstruktion av svenskhe-

ten, utan även av stil och status. Den kan dessutom ses som en kulturyttring där vem som 

helst oavsett social status och yrke får en chans att aktivt delta i en middag med kunglig 

glans. Det kan också ses som ett tillfälle att ordna en fest där det är tillåtet att klä upp sig: 

En privat nobelmiddag i Eskilstuna den 10 december 2005.  
Foto: Eva Ek, i privat ägo.
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Det är väl kul med en ny tradition och speglar väl de senaste årens längtan efter mer upp-

sträckta fester och tillställningar som man kunnat se även när det gäller studentbaler etc., mer 

formella stormiddagar.

För den som varit på många Nobelmiddagar har innebörden förändrats under årens lopp, 

från 1960-talets diskussioner om klassamhället och fram till våra dagar: 

Jag var inte så himla radikal, men tog ändå avstånd ifrån det. Men det är lustigt att det svängt 

så kapitalt att nu finns inga betänkligheter. Fest är fest! När det är tillfälle för fest då spelar det 

ingen roll alls att det är storkapitalism och kungligheter och allt möjligt och det tycker man är 

underbart, underbart alltså.

Så säger kvinnan som varit inbjuden sedan 1970-talet. Festernas fest, som en konstruktion 

av svenskheten, kan ses i ljuset av vårt inträde i EU, men den kan också förklaras med den 

moderna människans längtan efter upplevelser och önskan att ta varje tillfälle i akt att glädja 

sig i vardagen. Precis som människor gjort i alla tider.
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För många är julen barnens högtid. Önskelistorna väx-

er sig långa. Klockan tre börjar Kalle Anka, efter det 

ska maten ätas och sedan kommer jultomten. Paketen 

öppnas, omslagspapper flyger i luften. Ris á la Malta, 

lek med julklappar, kaffe och prat… och julafton  

är över. Ett lugn sänker sig över husen och allting blir 

stilla. 

Inför julen 2004 ombads barn från en skola i Umeå 

att berätta om hur de ser på julen. Eleverna i klass tre 

och fyra ritade och skrev om julfirandet, önskelistor 

och familjen. På en av dessa teckningar har en pojke 

ritat en livfull teckning av en katt som river omkull en 

julgran. En ganska talande teckning som föreställer 

familjens katt Igor. 

På frågan om vad som är det bästa med julen 

svarar de flesta dels att umgås, dels julklappar. På  

önskelistorna står allt från en häst eller en hundvalp  

till en radiostyrd bil, en skateboard eller kläder. 

Många av barnen hjälper till att pynta julgranen, som  

ska kläs med glitter, elektriska ljus, julgranskulor och 

annat. Det som barnen tycker är viktigast på julbordet 

är köttbullar, potatis, julskinka och prinskorv. Ingen 

av dem tror att tomten finns på riktigt, och flera skriver 

att ”förra året var det min morbror/pappa” men hos 

många är det ändå tomten som kommer med julklap-

parna. Texterna genomsyras av förväntan, barnen  

skojar om tomten och ser fram emot julklapparna. 

På teckningarna finns julgranar, klappar och annat  

som hör julen till. Och pojken som ritade teckningen  

av katten som river omkull julgranen, vad skrev han?  

Jo: ”Granen är fin varje år utom ett då Igor vår katt 

rev den!”

när igor välte julgranen

Av Susanne Odell

144

Teckning ritad av Ludvig Holmberg julen 2004, DAUM/Institutet för språk och folkminnen.
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Varje jul skriver tusentals barn önskelistor till sina föräldrar eller till tomten i förhopp-

ning att få sina önskningar uppfyllda. När inköpen väl är gjorda kastas julklappslis-

torna och ersätts av nya året därpå. Men ibland händer det faktiskt att någon tar tillvara 

på den gamla julklappslistan och lämnar in den till något arkiv. 

På arkivet bevaras dessa minnen för framtiden och det är möjligt för andra att ta 

del av dem. Vad har de att berätta för oss om nu och då?

nutid möter dåtid

I ett privat familjearkiv på Landsarkivet i Lund finns ett fåtal små önskelistor på gulnat pap-

per. I de handskrivna texterna fanns önskemål som poëtiska album, bläck, brefpaper, tvål, 

galoscher, kragar, psalmbok och armknappar, trossoldater, knallpulver, bokbärare, fri-

märksalbum, rara frimärken och ett par ljusstakar.

Inför julen år 2005 besökte ett femtiotal skolelever Skånes Arkivförbunds arkivpe-

dagogiska verksamhet för att få kännedom om arkiven och dess innehåll. Eleverna fick 

då läsa och reflektera kring de äldre julklappslistorna. Vem hade skrivit listorna och när? 

De kom fram till att det nog måste ha varit barn eller ungdomar från ett annat århundrade  

ipod och galoscher
arkiverade önskningar

Karin Sjöberg
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Önskelista från 2005, Skånes Arkivförbund.
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som önskat sig sakerna, då varken lösa kragar  

till klänningar, galoscher, bokbärare eller bläck  

är något som vanligtvis används idag. Kanske  

skrevs de före elektricitetens införande efter- 

som man önskat sig ett par ljusstakar? Eller  

före stavningsreformen 1906 då brevpapper 

stavades med f istället för med v. Eleverna fun-

derade även över vad ett poëtiskt album var,  

hur en bokbärare såg ut och vad ordet ”rara”  

betydde. Visst var väl ett poëtiskt album det-

samma som ett poesialbum, och som idag er-

satts av så kallade vänböcker? Och bokbäraren 

var väl en rem som man band fast runt böcker-

na för att lättare kunna bära dem? Att ordet rara 

betydde ovanlig var något nytt, även om det blev 

en aha-upplevelse för många då de jämförde 

det med det engelska ordet rare, ovanlig, eller  

svenskans raritet. Önskelistorna fungerade där- 

med som speglingar av en annan tid, av andra 

människors liv. 

Julklappslistorna skrevs med stor san-

nolikhet på 1800-talet av ungdomar från välbärgade familjer. Vid denna tid var klasskill-

naderna stora och de allra flesta hade inte råd med den sortens julklappar. Förmodligen var 

det en ung flicka, i nästan vuxen ålder, som önskade sig tvålen, det poëtiska albumet och 

armknapparna, medan trossoldaterna och de rara frimärkena var önskningar från en pojke 

i kanske tioårsåldern. Efter arbetet med de äldre julklappslistorna fick eleverna skriva egna 

önskelistor och lämna dessa till arkivet. Elevernas listor skapades således utifrån syftet att 

dokumentera ungdomars julklappsönskningar för framtiden, till skillnad från de äldre vars 

syfte var att få julönskningarna uppfyllda av föräldrarna.

annorlunda men ändå likt

Vad var det då skolungdomarna önskade sig inför julen 2005? Man kan se att många av da- 

gens önskningar faktiskt liknar det man önskade sig för hundra år sedan. Det är fysiska ting  

som smink, kläder, smycken, böcker och leksaker. Modet har naturligtvis förändrats så  

Önskelista från 1889, Landsarkivet i Lund. 

– Ipod och galoscher –
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istället för armknappar och lösa kragar handlar önskningarna om jeans och tröjor. Vidare 

ville dagens ungdomar ha DVD-filmer (Sagan om Ringen och Star Wars III), Mp3-spelare 

(Nano Ipod), dator- och tevespel (The Sims Uteliv/Studentliv) och musik (Green Day). Kan-

ske är upplevelsen av att spela dator- och tevespel, lyssna på musik eller se på film jämförbar 

med de känslor en bok väckte på 1800-talet? Gemensamt för dem alla är att de skänker njut-

ning och en möjlighet att förflyttas till andra världar, bortom tid och rum. Boken har dock 

bibehållit sin position på listan och flera önskade sig böcker, exempelvis Harry Potter och 

halvblodsprinsen.

Vilken bild av vår samtid kommer julklappslistorna att ge människor i framtiden? 

Kanske ger de en bild av ett högteknologiskt samhälle där tekniska apparater spelade en vik-

tig roll i ungdomars liv. Kanske ger de även bilder av ett samhälle som var påtagligt upple-

velsebaserat. Ungdomarna önskade sig upplevelser av olika slag, som att åka på spa, resa till 

Berlin, få biljetter till bio, konsert eller Lazer Dome. Här syns en viss skillnad mellan då och 

nu. Naturligtvis roade sig även människor förr med att gå på teater eller att resa, men det var 

nog främst förbehållet de vuxna. Skillnaden mellan vad barn respektive vuxna fick göra vid 

slutet av 1800-talet var betydligt större än idag. Kanske visar dessa ”upplevelseönskningar” 

att gränsen mellan barn- och vuxenvärld inte längre är så tydlig som den tidigare varit. Man 

kan också fundera över om önskningarna är typiska för alla ungdomar eller om det är en 

klassfråga? Kanske är konsumtionen av upplevelser något som särskilt uppmuntras i akade-

miska miljöer, som till exempel Lund?

Julklappslistorna kommer naturligtvis inte att kunna ge en heltäckande bild av hur 

samhället såg ut 2005. Frågan är om de som kommer efter oss verkligen kommer att förstå 

vad man gjorde på en Lazer Dome, vad en Nano Ipod var, eller att Harry Potter var en av  

vår tids mest populära barn- och ungdomsböcker. Men oavsett hur mycket framtidens 

människor kommer att förstå av vår tid, så kommer de nog att uppleva både nyfikenhet och 

förundran över att finna gamla julklappslistor i arkiven. De kommer också att bli små speg-

lingar av en annan tid, av andra människors liv.

Referenser

 

Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken av Catarina Lundström och Eva Sjögren (2001).

Landsarkivet i Lund: Brooméska släktarkivet C3:1, Skånes Arkivförbund: minnesinsamlingen Önske-

listor 2005.
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– Artikelnamn här –

Rosa prinsessklänning och radiostyrd bil – en åttaårig flickas julklappar 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Och sen på julafton kom släkten. Vi var inte så många. Det var bara jag, min mamma, 

pappa och storebror, mormor och morfar, farmor och farfar och så min farbror. Först så 

pratade alla med varandra. Och så sen åt vi all julmaten. Och sen så när vi hade ätit så 

började alla prata igen. Så beskriver en tioårig pojke sin jul. Hans berättelse är en av 

många som har samlats in av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 

Materialet består av olika delar, däribland uppsatser skrivna av elever i årskurs fyra till 

sex i tjugofem västsvenska skolor. Några är långa med teckningar till, andra bara några 

få rader. Här har barnen berättat om vad de gjorde julen 2004, vad som hände, var de 

var någonstans och vilka de firade med. För att alla skulle kunna känna att de bidrog 

med något utformades även enkäten Tio frågor om julen. Där bad vi dem nämna tre 

saker som de tycker är viktigast med julen.

släkten och paketen

Julklappar, presenter, paket, att få paket, vänta på julklapparna, öppna paket. Inte helt för-

vånande är det julklapparna som dominerar bland svaren. Cirka trettio procent av skol- 

barnen har skrivit julklappar som nummer ett av vad de tycker är viktigast med julen,  

julklappar och gemenskap
barns perspektiv på julen

Av Lina Midholm
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eller som en pojke formulerar det: ”1. Paket 2. 

Paketen 3. Paketerna”. Men samtidigt är det flera 

som beskriver hur viktigt det är att ge: ”Att man 

får göra folk glada genom julklappar”, ”Att ge  

bort julklappar till dom man tycker om” och ”Det 

viktigaste är inte att få utan att ge” är några exem-

pel. Och en flicka berättar att hon tycker om att ”se  

dom andras glada ansikten när dom öppnar pa-

keten från mig”. 

Etnologen Barbro Johansson menar att det 

genom gåvor ställs ett outtalat krav på barn att de 

måste visa uppskattning och tacksamhet. Genom 

gåvor knyter föräldrarna barnen till sig och bar-

nen känner att de förväntas vara överraskade och 

glada. Julklappar är ett typexempel på detta. Men 

kanske är det istället så att barnen tror att de för-

väntas tycka att julklapparna är viktigast, fast de 

i själva verket tycker att det är gemenskapen.Vid 

skilsmässor är det kanske också så att julklapparna blir en sorts kompensation – och ett  

sätt för föräldrarna att konkurrera om barnets gunst. En pojke berättar så här om sin jul: 

Jag var hos pappa i år. Jag fick 2250 kr, kläder, godis. Sen åt vi mat. Vi åt skinka och macka och 

pålägg. Dagen efter åkte jag hem till min mormor och morfar och firade jul också. Där åt vi. 

Vi åt skinka och köttbullar. Och sen öppnade vi julklappar och jag fick 1500 kr och kläder och 

Laser Dome pistoler. Man får en stöt i fall man träffar. Sen åkte vi hem.

Men överraskande nog är det många som inte berör julklappar över huvud taget. Flera av 

barnen nämner varken tomte eller klappar bland de tre punkterna. De anger istället familj, 

släkt och gemenskap. En pojke tycker att det viktigaste med julen är att ha trevligt, att ha  

kul, att vara med familjen, en annan anser att det är maten, glädjen och släktsamlingen. En 

tolvårig flicka menar att familjen, glädjen och släkten är bäst. Och en annan flicka vill att det 

ska vara mysigt, roligt och att man ska vara tillsammans. En tredje säger att familjen, släk-

ten och snön är viktigast. Att få en bra jul, bli nöjd och ha julgran, fira jul, vara med familjen 

och att umgås, vara glad, snäll och att ha trevligt är andra saker som barnen nämner. För en 

Ett par av de saker som barnen beskriver som  
viktiga för julen är många paket och att granen är 
klädd. Teckning av en tioårig flicka julen 2004,  
DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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pojke i årskurs fem är familjen, Jesu födelse samt vänskap det mest betydelsefulla. En flicka 

vill vara med familjen, att alla är glada och att alla har någonstans att fira jul. Två flickor i 

årskurs fyra tycker att det viktigaste med julen är vänskapen, familjen, glädjen. Alla ska vara 

friska och lyckliga. Kärlek, längtan och vänskap är ord som återkommer. 

I barnens uppsatser märks också tydligt hur viktiga människor och gemenskap är för 

julfirandet, flera av barnen skriver om hur släkten samlas på julafton. Följande utdrag, häm-

tade från berättelser av tre elever i olika skolor, visar att besök av och hos släktingar upplevs 

som ett både självklart och uppskattat inslag i julfirandet:

Där jag och min familj firar jul, är hos min morbror. Där är alla mina släktingar. Att fira jul 

utan dom vore inte samma sak.

På förmiddagen var vi hos mormor. Där fanns: kusinerna, mormor, mostrar, pappa, mamma 

och jag. Sedan gick vi till morfar som bor på ålderdomshem. På eftermiddagen var vi hos far-

mor och farfar. Där fanns: kusiner, farbröder, farmor och farfar, mamma, pappa och jag.

Det bästa med julen är nog att man får vara tillsammans med släkten. Julen är verkligen bäst! 

Helt klart!

En pojke skriver ”Min jul var ganska bra. Jag har umgåtts med mina nära och kära.” En an-

nan ”Min jul var rolig och trevlig. Jag och mamma var hemma och firade jul tillsammans 

bara hon och jag.” 

umgänge och gemenskap

Tradition och kontinuitet i umgänge och gemenskap är något som blir extra viktigt i jule-

tiden och ett mönster som bryts just vid jul kan bli väldigt påtagligt, till exempel om någon 

nära gått bort. En flicka i årskurs fyra skriver om saknaden efter morfar som dog i samband 

med julen och en pojke om att ”problemet var att gammelmorfar hann aldrig leva till julen”. 

Även skilsmässor och nya familjebildningar blir tydligare vid jul. Barnen fick frågan om vil-

ka de firar jul tillsammans med och i uppsatserna finns flera berättelser om alla människor 

de ska träffa och alla ställen som de ska hinna med att besöka – ibland handlar det om fyra, 

fem platser under självaste julafton. En flicka berättar att hon och hennes lillasyster firade 

julaftonsmorgon med pappa, hans fästmö och hennes två barn. 

– Julklappar och gemenskap –
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När vi vaknade på morgonen sprang alla barnen ut till julgranen. Där var det fullt med jul-

klappar (…) Sen åkte vi till min farmor och farfar. Där åt vi ett julbord med bland annat 

julskinka, köttbullar, prinskorv, sill, Janssons frestelse, potatis och pudding. Sen delade vi ut 

julklappar. Där fick jag en jul-säck och en massa prydnadstomtar.

Därefter fortsatte julafton hemma hos flickans mormor och hennes kille. Där träffade hon 

också sin mamma, hennes kille och hans dotter. Tillsammans tittade alla på Kalle Anka. ”Ef-

ter det så åt vi julbord igen. Fast det gick allt ner ändå! Sen efter en stund så skulle vi äntligen 

öppna julklappar. Jag fick ’typ tusen’.”

Att föräldrarna är skilda kan kanske innebära att traditioner upplevs som än bety-

delsefullare och att stor vikt läggs vid att det blir som det brukar hos mamma respektive 

pappa. 

Den 23 december spelar jag alltid bandy med pappa. När vi är klara så går vi in och fikar. Var-

annan jul är jag hos pappa och varannan hos mamma. Hos pappa: Alltid när jag vaknar så 

ligger det ett snöre på golvet. Jag följer det till änden där ligger det ett paket. Sen äter vi frukost 

som består av varm choklad, ägg, mackor och yogi. Kl. 12:00 så åker vi upp till farmor (…) 

Hos mamma: På morgonen så öppnar mina syskon några paket. Sen äter vi mackor och varm 

choklad. Vi gör oss i ordning och åker till mormor och morfar.

Julen är en tid då det blir väldigt tydligt hur viktigt det är att allting blir rätt, att alla mår bra 

och att ingen får känna sig utanför. I enkäten frågades även om det var något som var tråkigt 

eller jobbigt med julen. På detta svarar en flicka i årskurs fem att ”alla vill så mycket men det 

blir inte alltid som man har tänkt sig.” En annan flicka tycker att det är jobbigt ”ifall man är 

många kan det bli väldigt gapigt” och en pojke skriver att han tycker det är jobbigt att hans 

föräldrar ibland måste jobba under julhelgen. Samma teman återkommer på plussidan. Det 

är viktigt att vara tillsammans, att vara snäll, att hjälpa mamma, att ha roligt och inte vara 

tjurig, att man är vänner och att mamma och pappa är lediga. Att man har kul och inte brå-

kar, hjälper till, är snäll och glad uppger någon, kärleken, vänskapen och att ge av sitt hjärta 

tycker en annan. En flicka berättar att hon och hennes familj åker till kyrkan och firar jul 

med dem som inte har några pengar, som är ensamma och inte har någon att fira med. En 

annan skriver om att ha det städat och fint hemma. Hon tycker även att det är viktigt att vara 

snäll och att tacka för presenter och kort. 
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Maten återkommer i flera 

av svaren. En flicka tycker 

det viktigaste med julen är 

att baka pepparkakor, baka 

julgodis och att baka lusse-

bullar. En pojke har skrivit 

skinka och spad. Nummer 

ett på en lista över vad som 

är viktigast med julen är fyll-

da ägg och prinskorv; på en 

annan rostbiff och potatis-

sallad. Men även bland ma-

ten och ätandet smyger sig 

gemenskap och umgänge in: 

”att äta maten tillsammans” 

och ”att äta julbord hos far-

far”. Eller som en flicka i årskurs fem skriver: ”En jul utan mat är inte mycket. På julen ska 

det vara stämningsfullt. Det bästa med julen är att man kan vara tillsammans.”

vad är jul?

En pojke som tillhör Jehovas vittnen, och därför inte firar jul, berättar att det viktigaste för 

honom är: ”1. Att det råder frid 2. Att berätta för mina klasskompisar varför jag inte firar 

julen om de frågar 3. Att ha det som vanligt”. Även för en annan pojke är julafton en alldeles 

vanlig dag, men han är ledsen över att han inte firar jul. En tredje skriver att det tråkiga med 

julen är ”att när jag är ute på julen brukar inte mina kompisar vara ute för att dom firar jul”. 

En muslimsk flicka berättar i sin uppsats att trots att familjen inte firar jul så har de alltid fest 

hemma hos någon i släkten. Viktigast för henne är att äta godis och åka till kusinerna.

Skolbarnen svarar också att de inte gärna vill vara utan jullov, sovmorgon, teve, ljus-

stakar, musik, kyrkan, läsa julevangeliet, djuren, dansen, skicka julkort, julshowen i stallet, 

julpyssel, fred på jorden, julstämningen, julkalendern, att man har en gran som är klädd. En 

flicka tycker om tuppluren under Kalle Anka. Snö är ett återkommande tema, för en elvaårig 

pojke är det viktigast att: ”1. Det finns snö 2. Göra snögrotta 3. Snökrig”. 

Det julfirande som beskrivits av 627 elever, antingen i form av uppsatser eller genom 

enkätsvar, både liknar varandra och skiljer sig åt. Vissa firar många tillsammans, andra är 

Vad är det viktigaste med julen? SVT:s julkalender 2004, ”Allrams höjdarpaket”, 
julskinka, köttbullar och en tomte med julklappssäck. Collage av en elvaårig flicka 
julen 2004, DAG/Institutet för språk och folkminnen.

– Julklappar och gemenskap –
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betydligt färre. Ett fåtal firar inte alls. Någon får mängder av dyra klappar, en annan färre 

och inte lika påkostade. Någon tycker att julpynt och Jesu födelse gör julen, andra att det är 

julskinkan, myset och pepparkakshuset. Men trots det är det vissa saker som återkommer i 

berättelse efter berättelse. Julklappar och gemenskap finns på de allra flestas tre-i-topp-lista 

och det framstår som nästintill omöjligt att tänka sig en jul utan paket och släktingar. Och 

att avstå från julen över huvud taget är för de flesta inte möjligt! 
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en god jul

Av förnamn efternamn
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innanför och utanför

Av Anja Petersen

Det är jul eller det är bilden av jul. Det är mörker ute  

och ljus inne. En del ljus lyser visserligen upp fasader,  

lyfter fram buxbomens rundklippta former och fram- 

tvingar alternativa former på trädens bara grenar. 

Men ljuset tycks likväl dra in; locka blickar mot hus  

och familj. Här är det en ljusslinga som ramar in  

entrén; illuminöst mjukt och välkomnande. I fönstren  

lyser elektriska adventsljusstakar. Varmt, stämnings-

fullt och inbjudande känns det. För visst ser det hem-

trevligt, lockande mysigt ut? Visst ser det varmt ut, 

visst luktar det glögg och pepparkakor och visst kan 

man nästan höra nöten knäckas? Till och med det 

fladdrande ljuset från människors teveapparater ter  

sig lockande i juletider när man står där ute i mörkret.  

Vad är det med värme, ljus och dofter som här utifrån  

skapar känslor av, eller kanske illusioner om lugn,  

harmoni, glädje, sammanhållning och gemenskap 

därinne och utanförskap därute?

Jag står här ute. Jag är inte inbjuden, jag får inte  

vara med. Jag har inte rätt till deras värme, ljus och  

gemenskap. En bil susar förbi. Huset blir det konstanta 

och lugna i bilden av jul och bilen blir med sina suddiga 

konturer stress, måsten, att räcka till, besvikelse och 

antiklimax. Det skapar olika meddelande i samma bild;  

meddelanden vi lärt oss att förknippa med julen. 

Gemenskap och harmoni å ena sidan, stress och besvik- 

else å den andra. Med i gemenskapen där inne och ute- 

stängd, bortglömd där ute. Eller är det kanske tvärtom? 

Bilen står för flykt och undkommande och huset 

för stelnade traditioner, tyngd och börda, inne för 

innestängd och ute för befriad?

Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.
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Vad gör alla som inte högtidlighåller julhelgen? Vad tänker de som först i vuxen ålder 

möter det svenska julfirandet? Och vad händer med jultraditionerna för dem som flyt-

tat till Sverige från ett annat land, där de också firade jul, men vars sedvänjor under 

julhelgen skiljer sig från de svenska? 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå fick ta del av vad en grupp 

vuxna studerande skrev i november 2005 angående julfirande. De läste då Svenska som 

andraspråk B på Vuxenutbildningen och hade vid tidpunkten för skrivandet bott i  

Sverige ungefär tre år. I deras texter skildras tankar om en mörk årstid, om julmat,  

julpynt och vad man gör om man inte firar jul.

att fira eller inte fira

Att flytta från sitt hemland till ett nytt land innebär många förändringar. Förutom alla om-

ställningar som själva flyttningen medför ställs människor inför nya seder och bruk. En del 

väljer att avstå från de nya traditionerna, många gånger med hänvisning till religion och tro, 

andra väljer ut och tillägnar sig vissa delar. Några, som hade liknande traditioner i hemlandet,  

slutar fira högtiden på det gamla sättet och övergår till något nytt. Förhållningssätten är 

det är ingen som kan förklara
möten med svensk jul

Av Susanne Odell
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många och i skildringarna finns exempel på flera olika sätt att tänka omkring julfirandet.

Måna Nilsson som är antikvarie vid Länsmuseet Västernorrland, skriver i Jultradition 

i Ångermanland om hur kyrkans förankring hos befolkningen i Sverige ändrats under det  

senaste århundradet. Julens religiösa, kyrkliga innehåll har inte längre samma självklara 

plats i de svenska hemmen idag som under 1800-talets slut, och kyrkan befinner sig inte 

längre i centrum, varken andligen eller geografiskt. Många familjer saknar helt anknytning 

till ett julfirande med kristen grund och firar därför julen utan sådana inslag. Flera av fö-

reteelserna med kristen bakgrund, som julstjärnan och julkrubban, återfinns fortfarande 

i många hem, men utan den kristna motiveringen blir de enbart dekorationer. Kanske är 

detta en inkörsport för den som tidigare inte firat jul, men som vill vara delaktig utifrån sina 

egna premisser. En man från Somalia berättar att han på grund av sin religiösa tro inte firade 

jul i sitt hemland, numera har han däremot julgran och presenter, äter julmat och tittar på 

Kalle Anka: ” Och då gör jag det på mitt eget sätt, eftersom jag är muslim så firar inte jag jul 

för religiösa anledningar.”

Ovanstående exempel har många likheter med många andra svenskars julfirande, 

även om personen i det här fallet har en annan religion än kristendomen. Kanske är det till 

och med så att denna mans medvetenhet om julens kristna bakgrund är större än hos många 

andra som firar jul. Därmed inte sagt att alla som nyss flyttat till Sverige har en önskan om 

att delta i julfirandet. Vad gör då den som inte vill fira jul, i ett land där julen är den stora 

högtiden? Några väljer att aktivera sig på annat sätt. En man, också han från Somalia, skriver 

till exempel att han planerar att resa bort under julen, eftersom han är student och därmed 

har ledigt. Han ”hittar på någonting att göra med dem som är i samma situation”.

julpynt och gemenskap

Jag tycker det är bra att Sverige firar jul för att det täcker mörka tider med ljus.

(Kvinna från Afghanistan)

Flera av studenterna beskriver hur de dekorerar hemma till jul, även om julhelgen i sig inte 

betyder mer än att de är lediga. En anledning är att de inte vill sticka ut och vara annorlunda. 

Det ska inte synas utifrån att den som bor innanför fönstret inte har samma traditioner som 

människorna runt omkring. Genom en adventsljusstake i fönstret undviker man att utmär-

ka sig, som en som inte firar jul.

Etnologen Billy Ehn har skrivit om gemenskap och utanförskap och hur ett ”kollek-

tivt medvetande”, en vi-känsla, kan förstärkas av gemensam kultur och gemensamma in-
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Släkt, mat, barn och julklappar är för många synonymt med jul, och åtskilliga 
skulle beskriva en ”riktig jul” som en högtid med förankring i hemmet.  
Men vad betyder den svenska julen för människor som flyttat från sina 
hemländer och bär med sig andra traditioner och seder?  
Foto: Susanne Odell 2005, DAUM/Institutet för språk och folkminnen.
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stitutioner, som familj och föreningar. Världen kan på så sätt bli indelad i ”vi” och ”dom 

andra”, och kanske kan julen i vissa avseenden sägas vara en sådan struktur, där gemenskap 

symboliskt skapas. För människor som inte firar kan julhelgen bli något som tydliggör att de 

står utanför, att de utskiljer sig från en grupp. ”I Sverige dekorerar vi lite hemma på fönstret 

bara för att det ska se ut som svenskars hem (…) Vi vill vara lika, inte annorlunda”, säger en 

kvinna från Afghanistan.

Orvar Löfgren, också han etnolog, tar upp kopplingen mellan julfirandet och en  

önskan om samhörighet i Drömmen om den perfekta julen. Tanken om julen som en familje-

högtid är starkt förankrad hos många. Viljan att måna om de sina kan bli till det som pro-

ducerar utanförskap, ”julsamvaron gör ensamheten tydlig”. I strävan efter att umgås med 

och ta hand om den egna familjen blir det svårare för andra att bli delaktiga. En studerande 

som ursprungligen kommer från Turkmenistan skriver om detta. Han upplever det svenska 

julfirandet som något som hålls inom familjen, till skillnad från firandet på hans hemort i 

Turkmenistan: ”Här bor katoliker, kristna, muslimer, judar. Vi brukade alltid vara tillsam-

mans, både i fest och sorg. Ni svenskar brukar fira individuellt med familjen tycker jag.” 

Och visst är det så att det bland dem som inte deltar i firandet finns personer som egentligen 

skulle vilja. Till exempel en kvinna från Afghanistan som själv inte firar jul av religiösa skäl, 

men vars uttalande om julmat avslöjar att hon skulle vilja veta mera. Hennes uttalande får 

stå som exempel på att allt utanförskap inte är självvalt:

Jag vet inte mycket om svenskars jultraditioner men jag tycker det är jättefint när julen kom-

mer. Alla är glada och det är ljus överallt (…) Jag är aldrig inbjuden till julmat, eller det är 

ingen som kan förklara allt de gör i julen men jag vill gärna veta mer om det.

Men även för dem som högtidlighöll julen i det tidigare hemlandet, innebär flytten till ett 

nytt land att de får ta ställning till nya seder. I vissa fall väljer de att ändra somliga av sina 

tidigare traditioner. En kvinna från Uganda berättar att hon firade jul i hemlandet, efter 

flytten till Sverige har hon fortsatt med detta. Hon köper julklappar, julmat, dekorerar en 

julgran och tar ledigt från jobbet. Men julfirandet har också ändrats; hon går inte längre i 

kyrkan, vilket hon gjorde i hemlandet, och hon äter svensk julmat, som hon tycker mycket 

om. Kanske är det så, att på samma sätt som traditioner kan förstärka en vi-känsla, behövs 

det omvänt en vi-känsla för att stärka traditionerna. Hur många av de egna traditionerna 

som individen håller kvar vid, hör också samman med om hon eller han har några att dela 

dessa med. Saknas någon att dela traditioner med ligger det närmare till hands att ta del av 
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det nya istället. En filippinsk kvinna har upplevt detta: ”Jag firar jul på ett svenskt sätt (…) 

Jag har inte firat jul på filippinskt sätt sen jag flyttade hit eftersom jag inte har släktingar och 

nära vänner här.”

Julen är i mångt och mycket en släktens och traditionernas helg. Familjerna samlas 

kring julbord och julklappar, små hälsningar i form av julkort från släkt och vänner dimper 

ned i brevlådan eller e-postens inkorg veckorna före jul. Men i vissa brevlådor skiljer sig 

inte posten från den som lämnas där alla andra dagar under året. I fönstren brinner ljus, 

och kanske skymtar någon tomtefigur där inne, men därmed inte sagt att den 24 december 

är någon särskild högtidsdag för dem som bor där. För människor som kommer i kontakt 

med julfirandet i Sverige för första gången är julen kanske i första hand ett uttryck för andras 

religiösa uppfattning, för några bidrar det till en ändring av det egna julfirandet, för andra 

blir det en början på något nytt. Studenterna, vars funderingar om jul presenteras i denna 

text, har alla olika bakgrund och erfarenheter. De har det gemensamt att de bott i Sverige i 

ungefär lika lång tid och att de är bekanta med det svenska julfirandet. Deras texter visar på 

många olika sätt att förhålla sig till jul och julfirande, beroende på levnadsomständigheter, 

tidigare erfarenheter och uppfattningar.

Julseder kommer till, någon reser bort med vänner istället för att fira och någon hop-

pas på en inbjudan till julmiddag. Tankar om ljus, gemenskap, mat, utanförskap, paket och 

pynt gör sig påminda under det som, beroende på vem som tillfrågas, kan vara både årets 

mörkaste och ensammaste eller mest innerliga och glädjefulla årstid.
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medkänslans tradition

Av Charlotta Arnström

Det är dan före dopparedan, årets största köpfest 

för handlarna, och folkträngsel i Göteborgs stora 

köpcentrum Nordstan. Det sista ska inhandlas före 

julhelgen, då ett tillfälligt lugn kommer att sprida sig  

i varuhusen fram till dess att mellandagsreorna drar 

igång. Men det finns andra röster som vill höras ge- 

nom det kommersiella bruset. Kvinnorna från Fräls-

ningsarmén skramlar med sina bössor och påminner 

om julens religiösa budskap: hjälp din nästa, minns 

dem som inget eller ingen har, öppna ditt hjärta genom 

att öppna din plånbok. Den traditionella julgrytan 

hänger i sina kedjor under skylten. Frälsningsarméns 

snart 100-åriga julkampanj ”Håll grytan kokande” 

är årligt återkommande i Sverige sedan 1907, spridd 

över världen efter initiativ från en frälsningskapten i  

USA vid 1800-talets slut. Som alla traditioner fyller den 

en funktion och ett behov och berättar något om sam- 

hällets förändringar och landets tillstånd. Omkring 

2 miljoner kronor samlar Frälsningsarmén in på detta  

sätt, pengar som går till socialt hjälparbete över jul-

helgen. Detta är också en del av jul i Sverige på 2000- 

talet: alltfler socialt utsatta och fattiga människor åt 

vilka samhällets resurser inte räcker till. Människor 

som vänder sig till organisationer som Frälsnings-

armén för att ha råd att fira jul har blivit fler. På vissa  

håll anordnas också julfirande för hemlösa och andra 

som på så sätt får en möjlighet till samvaro och 

gemenskap över jul.

Nordstadstorget i Göteborg den 23 december 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Som så många andra sidor av livet ackompanjeras julen av musik. Fast ackompanjeras 

är kanske inte rätt ord ändå. Under 1900-talet har ju musiken förflyttats från finrum 

och söndagsnöje till en ljudande konstant i människors vardagsvärld. Överallt musik, 

ständigt musik. Det är en hisnande förflyttning, som på en och samma gång har ökat 

musikens värde och trivialiserat den intill det meningslösas gräns. Också julen har för-

stås fått sin del av den kakan. Julens glada budskap klingar numer melodiöst från tu-

sentals högtalare redan i november. Varje del av julfirandet är inramat och omslutet av 

toner, som vi varken kan stänga av eller tänka bort – en tyst jul vore lika skrämmande 

som en tyst vår. Liksom julmaten, granen, tomten, klapparna och ljusen hör julmusiken 

till julfirandets själva fundament, den förhöjer och förtätar, skiljer jultid från vanlig tid 

och ger julfirandet en guldkant.

julskivor

Förr fanns just ingen annan råd än att själv sjunga och spela. Idag är den största delen av mu-

siken medierad. Det gäller också julens musik. Skivmarknaden är översvämmad av speciella 

julskivor och fler blir det för varje år. Å ena sidan är julskivor färskvaror, redan annandagen 

hur låter julen?
musikaliska stämningslägen

Av Owe Ronström
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kan deras tid på marknaden vara ute. Å andra sidan är det fråga om en mycket repetitiv 

genre, samma inspelningar kan ges ut år efter år, i nya kombinationer, med nya omslag. Att 

ta reda på hur många julskivor det finns är förstås omöjligt. Sveriges Radios grammofon- 

arkiv, ett av världens största, katalogiserar knappt 4000 titlar under rubriken jul, men det 

finns också många skivor som inte hamnar där. Hur många som säljs och faktiskt spelas är 

ännu svårare att veta. Sveriges Radio Gotland i Visby har samlat knappt 300 julskivor på CD, 

en bråkdel av alla som finns, ändå upptar de drygt halvannan hyllmeter. Jag har gått igenom 

de flesta av dem, lyssnat på en del, tittat på omslag, läst kommentarer och reflekterat över 

låtval. Jag har också sökt igenom skivkataloger på Internet och funnit ytterligare ett ganska 

stort antal julskivor.

stämningslägen

Uppenbart är att julen gestaltas musikaliskt i några ganska olika modus, eller stämningslä-

gen. Ett av dem går inåt. Vintern är en tid när människor drar sig inomhus, närmare brasan 

och värmen, närmare varandra. Till vinter och jul hör intimitet, nedskruvat tempo, tid för 

eftertanke och vila. Musikaliskt gestaltas intimitet med en rad särskilda tekniker ur kammar-

sångens uttrycksflora: sång nära talets läge, svaga ansatser, låg volym, långsamt tempo och 

tillbakalutad stil, melodier med stegvisa rörelser och uthållna toner, utförda med glidningar 

och markerade rytmiska dragningar. Förr var en sådan intimitet förbehållen den närmaste 

familjekretsen. Men under 1900-talet blev den möjlig att föra ut i offentligheten på radikalt 

nya sätt, som en inbjudan till vanligt folk att komma nära det som tidigare varit avlägset. Ett 

första steg togs på 1920-talet, när det blev möjligt att spela in musik med hjälp av elektricitet. 

Ett andra steg togs 1931, när Western Electric lanserade en ny dynamisk mikrofon, som 

gjorde ett nära och direkt tilltal möjligt. 

En av de tidiga mikrofonsångarna var Bing Crosby. Hans karriär tog fart med de nya 

mikrofonerna och hela hans musikstil utvecklades i nära samspel med musiktekniken och 

musikindustrin. Han byggde vidare på äldre tiders kammarsång genom att ge sångerna en 

personlig tonkvalité och färg, glida mellan toner och töja och dra i rytmen. Som en intimite-

tens mästare bildade han skola för sångare över hela västvärlden. White Christmas, utgiven 

1942, blev hans största succé. Den såldes i mer än 50 miljoner exemplar, ett rekord som stod 

sig fram till 1990-talets sista år. Här finner vi en hel del av de tekniker som artister av alla de 

slag sedan dess använt för att föra in oss i den stora värmande famnen: lågt röstläge, huvud-

klang, låg volym, dröjande ansatser, lågt tempo, avspänt och strakt personligt färgat uttryck 

till sordinerade fioler och lågmält komp. Från Bing Crosbys White Christmas till Christer 
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Sjögrens Jul, jul strålande jul går en rak linje, ett intimitetens klingande budskap som blivit 

ett av julens bärande musikaliska modus. 

Intimitet gestaltas också på många CD-omslag. Vi inbjuds till varma, ombonade rum, 

rödtonade, fulla av ljus, i en i övrigt kall och mörk omgivning – en sinnebild så god som 

någon av de förhoppningar julen laddats med. Artister sitter i soffor, vid bord, dukade med 

ljus, nötter, en dryck, eller så inbjuds vi till familjär gemenskap över generationerna som på 

Thore Skogmans julskiva från 1963, där artist och barn avbildas i tätt samspel. Närbilder 

på artister bjuder in oss att komma dem riktigt nära, som på Lasse Berghagens Jul i vårt hus 

eller Loa Falkmans Julstämning. Den musikaliska och ikonografiska intimiteten samspelar 

här nära med den idealtypiska familism som iscensätts som allra starkast just under jul – Jag 

drömmer om en jul hemma! Skivorna erbjuder modeller av livet som det skulle kunna vara 

eller borde ha varit, modeller som allt fler i praktiken har svårt att leva upp till och som kan-

ske just därför lockar till iscensättning i medierad form.

andlighet och ljus

En betydande del av julens musik är psalmer, hymner och andliga sånger. Repertoa-

ren är stor och varierad, men centrum utgörs av ett litet antal som ständigt återkom-

mer: Jul, jul strålande jul, Gläns över sjö och strand, Nu tändas tusen juleljus, När juldags- 

morgon glimmar och så förstås den populäraste av dem alla, Stilla natt. De flesta av dem är  

gamla och har länge sjungits som församlingssång, eller som kyrkliga solostycken av sångare  

skolade i konsten att nå ut till stor publik i stora lokaler. Det klassiska exemplet är Jussi 

Björlings otroligt populära insjungning av Adams julsång, O helga natt, också den på den 

svenska julmusikens tio-i-topplista. Av hävd är moduset i dessa julklassiker ett annat –  

varken församlingens kollektiva sång eller Jussi Björlings röststarka skönsång i hög tenor 

talar med intimitetens subjektiva röst. Snarare uttrycker sången rumsligt avstånd, genom 

ett tilltal som är mer objektivt och riktat till publiken som kollektiv. Men på senare år har 

också många av dessa sånger flyttats ut ur de stora salarnas klangrika offentlighet och in i de  

– Hur låter julen? –
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små sammanhangens dämpade närhet, där de gestaltas som värmande budskap från mig 

 till dig, i den personligt intima stil som är 1900-talets bidrag till sångkonstens historia.

När de gamla psalmerna och hymnerna framförs på detta sätt omges de inte sällan av 

en betydligt nyare repertoar med andligt eller kvasiandligt innehåll. I den våg av nyandlighet 

som svept över västvärlden de senaste decennierna, och som dessa sånger kan ses som ut-

tryck för, är ljus en framträdande nyckelsymbol. Tillsammans med stjärna och några andra 

ord står de närmast för en vagt artikulerad gudsprincip. Vagheten är viktig, den gör det 

möjligt att åkalla andlighet och samtidigt hålla den på armlängds avstånd. Det som framhävs 

i sångtexter och på omslag är andlighet som individuellt, subjektivt tillval, inte längre kopp-

lad till samhället, kyrkan, församlingen, utan till intimsfären. Men samtidigt bär psalmerna 

och hymnerna minnen om ett mer kollektivt förflutet, vilket gör det möjligt att med dem 

åkalla ett lika vagt artikulerat ”förr i världen”, ett annat slags samhälle, med mer närhet, 

värme och gudstro. Så blir psalmer och hymner också ett kulturarv att förhålla sig till, lite 

högtidligt och inte sällan uttalat nostalgiskt. I sånger som När ljusen skall tändas därhemma 

och Tända ljus i alla fönster förbinds den vaga andligheten och ett nostalgiserat ”förr i värl-

den” med julens kanske mest potenta symboler, det goda hemmet, familjen, gemenskapen, 

till ett synnerligen starkt känsloladdat budskap.

utåt – nya och gamla jullekar

En annan sida av julen och vintern vänder intimiteten ryggen och går i motsatt riktning, 

utåt, mot kollektivet och gemensam lek och lust i öppna, offentliga rum. Musikaliskt gestal-

tas julgemenskapen och glädjen med en rad tekniker: kollektiv sång med kraftiga ansatser, 

relativt hög volym och högt tonläge, unisont eller i konstfulla körarrangemang, ganska högt 

tempo, livlig rytm, kraftfullt komp. En hel del av dessa tekniker är gamla och knutna till folk-

lig musikalisk praxis. Det är också därför vi som tydligast finner dem i de gamla jullekarna, 

de allra flesta med polskans format: livlig ¾-takt, diatoniska rörelser och treklangshopp.
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I bondesamhället var vintern en tid för vila men också för lek. I ritualiserade former besökte 

människor varandra, ordnade lekstugor och fann på upptåg. I hela Europa har det därför 

uppstått en rik repertoar av vintrig rituell musik, som de rumänska colinde eller bulgariska 

koleduvane, och i Sverige upptåg som staffansritter, knutgubbar och julklappar. De grund-

läggande elementen är överallt desamma: grupper av ungdomar drar runt och knackar dörr, 

sjungande, spelande och inte sällan spefullt gycklande, för att få träffas, leka, skratta och få 

sig något till livs.

Idag har nya festmönster ersatt de gamla, men en hel del av grundelementen består: 

glatt umgänge kring mat och dryck, musik och dans. De gamla jullekarna har ersatts av nya. 

Discostopp och schlagerfestival leks av barn och ungdomar i min omgivning. Men ännu är 

jullekarnas tid inte helt förbi, i alla fall inte på CD-skiva, även om deras popularitet definitivt 

är i dalande. Till de återkommande favoriterna på de skivor jag undersökt hör Räven raskar, 

Karusellen, Vi äro musikanter och Nu är det jul igen. Men så finns det också många andra, 

sammanlagt ett drygt trettiotal. Mängden jullekar på skiva hör ihop med att de ofta sätts 

samman till potpurrier, där ett tiotal kan avverkas på bara några minuter. En effekt är att 

det inte är jullekarna själva som står i fokus, utan snarare minnet av dem. För det ändamålet 

behövs bara ett anslag, en antydan – en första vers eller en refräng och sen vidare till nästa.

Eller hänger snuttifieringen av jullekarna ihop med att anslaget faktiskt är nog? Tillfrå-

gas svensken i gemen om gamla folkvisor blir svaret: ”Nej, jag kan inga!” Och av gårdagens 

och dagens populära sånger kan folk vanligen inte mer än rad eller så, vilket gör sånghäftet 

till en betydelsefull svensk festingrediens. Men inte desto mindre kan många svenskar såväl 

text som melodi till en hel rad gamla jullekar, som de uppfattar varken som folkmusik eller 

festmusik, utan som just julmusik. Jullekarna är ännu en levande folklig repertoar, kanske 

är det därför nog att bara påminna om dem, i ett potpurri av tio eller fler på bara några mi-

nuter.

En annan och nyare julrepertoar i ett tydligt utåtriktat modus har amerikanska före-

bilder: 4/4 takt, punkterad och ibland jazzigt synkoperad rytm, komp med framträdande  

instrumentala partier, vanligen solistisk sång i högt tonläge och relativt hög röststyrka.  

Sångtexterna handlar om jul, men det är varken den högtidligt andliga julen, eller den bur-

leskt folkliga, utan snarare den moderna ambivalenta julen. I Jag såg mamma kyssa tomten, 

Min barndoms jul, Det är klart att tomten finns är det den förlorade barndomens naivitet 

som besjungs, medan hemlängtan är temat i Sjömansjul på Hawaii, Jag drömmer om en jul 

hemma och Jag vill hem till julen. I en del av dem, som Rudolf med röda mulen, Snöa på och 

Bjällerklang, används bjällror flitigt, julens och vinterns kanske tydligaste ljudande symbol, 
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för att skapa en illusion av snabb rörelse genom ett oförstört, obefläckat vinterlandskap. Det 

finns ett tydligt stråk av något lustfyllt och lekfullt, oskyldigt och oförstört i sånger som Hej, 

mitt vinterland och Vita vidder, musikaliska skildringar av hur det himmelskt vita äntligen 

täcker oss och döljer allt som är grått, fult och trist, och ger livet en ny, gladare och ljusare 

ton.

Till den nyare repertoaren hör också några sånger med mer speciell bakgrund. Bella 

notte, Ser du stjärnan i det blå och Jag fångade en räv idag (dvärgarnas sång ur Snövit), har 

det gemensamt att varken text eller musikaliskt innehåll har något som helst med jul att 

göra. Istället är det genom televiserad prägling dessa sånger ur välkända Disneyfilmer fått 

fast förankring i den svenska julrepertoaren. Ett svenskt exempel på samma slags prägling är 

Tage Danielssons och Gunnar Svenssons Sång till Karl Bertil Jonsson.

tema med variationer

Julmusik är ett omfattande fenomen. Julskivor finns i stor mängd och repertoaren på dem 

är synnerligen omfattande. Bäst kan julmusiken beskrivas som ett tema med variationer: i 

mitten en liten och ständigt återkommande repertoar och däromkring ett mycket stort antal 

låtar av det mest varierade slag. Några skivor förhåller sig distanserat till julen, de skojar, iro-

niserar och parodierar, som Drängarnas Vår julskinka har rymt, Rotebergsraggarns julskiva 

och Michael B. Tretows En galen jul. Men desto fler har seriös framtoning, ibland så seriös 

att de i alltför stora doser ändå kan framkalla munterhet.

En stor grupp skivor är genremässigt svårbestämbara, de är helt enkelt ”julskivor”. 

Men det finns också speciella julskivor för diggare av de flesta större musikgenrer, rock, pop, 

jazz, reggae, soul, opera, klassisk musik, kammarmusik, tidig musik, folkmusik, dansband, 

visa.

En framträdande egenskap i den svenska julskiverepertoaren är att den är så svensk. 

Det är kanske inte konstigt, det är ju svenska skivor jag undersökt, utgivna för svensk pu-

blik. Den överväldigande majoriteten är ”svenska” sånger, sjungna på svenska. Det hindrar 

förstås inte att en stor del av dem ändå har utländskt ursprung, de 

äldre vanligen från Tyskland, England, Frankrike och Italien, de 

yngre oftare från USA. Sångernas ursprung och tillskrivna natio-

nella identitet speglar tydligt såväl populärkulturens geografiska 

upptagningsområde som svenskhetens kognitiva gränser. Bland 

de skivor jag tittat närmare på fanns ett par norska sånger, en 

dansk, en spansk (Feliz navidad) och en rumänsk. En skiva pre-



– 171 –– 171 –

senterar ”Julsånger från hela världen”, men det är en starkt beskuren västeuropeisk värld. 

I övrigt finns få eller inga spår av alla de andra julfirande folk som numer också befolkar 

Sverige: finnar, polacker, ungrare, ester, ryssar och så vidare. Jag är säker på att det finns så-

dana skivor, antagligen också i stor mängd, men det är uppenbart att de har liten spridning 

utanför dessa grupper. För den svenska majoriteten, såsom den avspeglas i skivmarknaden, 

tycks de i alla fall helt sakna relevans, här är det svensk jul som gäller, jul med tradition!

vad julmusiken har att säga oss

Vad säger oss då allt detta? Vilka slutsatser kan egentligen dras av en genomgång av några 

hundra CD-skivor med julmusik? Musik tillhör de expressiva former som människor tende-

rar att ladda upp med särskilt betydelsebärande budskap om sig själva. Likadant med jul, det 

är en kraftstation med få motsvarigheter när det gäller känsloladdning och meningsbärande 

budskap. Därför har nog den särskilda musik som produceras till jul en hel del att säga oss. 

Till att börja med säger skivorna något om andlighetens villkor och uttryck i dagens Sverige, 

och om utbredning av en ljus- och stjärnkult av ganska speciellt slag. Så säger de oss också 

något om en djupt känd dröm om närhet, fastän på behörigt avstånd. Närhet på distans är 

en kulturell grundprincip på många områden i dagens Sverige, uttryckt inte minst genom 

den starka medierade gemenskap som bärs av telefoner, SMS, hemmavideor, mejl och inte 

minst CD-skivor. Något säger de också om svenskhet. En betydande del av de skivor jag tit-

tat på är närmast en uppvisning av en institutionaliserad svenskhet med djup förankring i 

folkflertalet. Till julmusikens domäner har det mångkulturella inte nått tillträde.

En hel del säger skivorna också om ritualers kraft och slitstyrka. Julrepertoarens cen-

trum står sig i stort sett oförändrad år från år, ett knippe till synes outslitliga låtar att bruka 

om och om igen. Men i dess utkanter sker, som jag påpekat ovan, en ständig påfyllning av 

nya och kanske mindre slitstarka melodier. Som med de flesta ritualer hälsar vi julen med 

glädje när den kommer, men vi vinkar lika glatt och befriat adjö till den efter en kort tid. Så 

– Hur låter julen? –
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också med julmusiken – återhörandets glädje avlöses snabbt av utnötningens vånda: hur 

många av oss står egentligen ut med tomtarna, renarna och stilla nätter också på andra sidan 

nyår? En huvuddel av repertoaren har nog seriösa ambitioner och syftar till andligt djup. 

Också den utåtriktade och uppsluppna delen är på sitt sätt seriöst menad. Men så finns det 

också den lilla men nog så viktiga del som är glatt nedsättande och parodisk. Sådana inslag, 

vanliga i alla möjliga slags rituella sammanhang, bidrar inte till att förringa julen, utan sna-

rare till att göra den än mer kraftfull och djupt känd.

Slutligen säger skivorna något om betydelsen av minnen, traditioner, kulturarv. En 

inte så liten del av den klassiska julmusiken slår an återblickandets känslomättade mollack-

ord, vemodiga toner som är avsedda att erinra om flydda tider, barndomshemmet, en för-

lorad familjegemenskap. Men i bakgrunden finns i rätt mycket av den julmusik jag tagit del 

av också en annan ton, som har mer med upprepning än med erinring att göra. Skillnaden 

är viktig, för som filosofen Sören Kirkegaard påpekat gör erinringen människan olycklig, 

medan upprepningen gör henne lycklig. Och visst är det väl ändå ett lyckligt och oskyldigt 

durackord som möter oss fram i november, en upprepningens och det ritualiserade återse-

endets barnsliga glädje, när vi än en gång överraskas av de där käcka rösterna som sjunger 

Nu är det jul igen….

Med särskilt tack till följande skivbolag och musikförlag

EMI Music Sweden för att de låtit oss använda skivomslagen till Lasse Berghagens Jul i vårt 

hus (2004), Anita Lindbloms Jul med tradition (2001) och Thore Skogmans julskiva Klappa 

på (1963).

Naxos för att de låtit oss använda skivomslagen till En klassisk jul (1995) och Minns du 

sången – Jul, (2000), båda samlingsskivor med flera artister.

Universal Music AB för att de låtit oss använda skivomslaget till Sissel Kyrkjebøs  

Stilla Natt (1995).

Warner Music Sweden för att de låtit oss använda skivomslagen till Loa Falkmans 

Julstämning (1995), Åsa Jinders Stilla Jul (1993), Tommy Körbergs Julen är här (1989) och 

Jan Malmsjös Låt mig få tända ett ljus (1987).
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”Att dansa kring julgranen förekommer numera endast bland 25 % av familjerna i  

Malmö. Barnen har redan klarat av dansen kring granen i förskolor och på julfester.”  Så 

skriver Nils-Arvid Bringéus utifrån den undersökning av julvanor som gjordes i Malmö 

1998. Samma mönster går att ana i delar av det enkätmaterial som samlades in i Västs-

verige julen 2004. Det är alltså bara att instämma i Bringéus slutsatser. Enligt den del av 

svaren jag gått igenom är det cirka 30 % av skolbarnen i mellanstadiet som svarar att de 

dansar kring granen hemma vid jul, liksom bland de svarande lärarna. Eller som en av 

eleverna skriver: ”På juldagen brukar våra kusiner komma till mormor och morfar, då 

dansar vi runt julgranen och öppnar dom underbara paketen.”

jullekar och dans kring granen

Att 30 % dansar betyder å andra sidan att en klar majoritet, runt 70 % av både barn och  

vuxna, 2004 liksom 1998 inte dansar kring granen. En fråga som då uppkommer är om dans 

kring julgranen kanske aldrig varit någon dominerande företeelse. Är det påståendet en  

romantisk föreställning om att ”alla gjorde det förr”? 

Jag kan själv inte minnas att vi i mitt hem dansade kring granen i min barndom på 

dans kring granen
en romantisk föreställning?

Av Mats Nilsson



– 174 –

– Nu gör vi jul igen –

– 174 –

1950-talet i Åmål, eller på 1960-talet i Göteborg. Möjligen gjorde vi det vid julgransplund-

ringarna vid tjugondagknut. Däremot dansade, eller snarare lekte vi, sångdanser och jul- 

lekar på folkdanslagets lucia- och julfester under samma tid – och det görs fortfarande i den-

na miljö. Detta stämmer också med Bringéus konstaterande ovan. Ett citat av en av lärarna i 

2004 års enkät understyrker denna tendens när hon skriver att de hade ”Dans hemma kring 

granen när barnen var små, nu på arbetet i skolan.”

Variationerna i 2004 års västsvenska material är stort. Både vanligast och ovanligast 

att dansa kring granen verkar det vara i Göteborg. Allra vanligast är det i Skälltorpsskolan 

på Hisingen, mer än 60 %, och i Älvsborg i västra Göteborg, där 50 % av eleverna dansar 

kring granen. Minst vanligt är det i Torslanda, där endast 10 % anger att de dansar kring 

granen i hemmet. Den höga siffran för Skälltorpsskolan kan kanske förklaras med att där 

finns en dansutbildning, Svenska balettskolan. Andra sociokulturella faktorer som kan in-

verka är att Älvsborg är en sedan länge etablerad högstatusstadsdel, medan Torslanda är ett 

av Göteborgs mest expansiva högstatusområden, med mängder av nya villor men även en 

del flerfamiljshus. Dessa variationer ger upphov till frågan om vem det egentligen är som bär 

upp bruket att dansa kring granen.

På andra orter i Västsverige som jag slumpvis gått igenom, som Svenljunga, Udde-

valla, Åmotfors och Laholm, svarar knappt 30 % av eleverna på alla orter att det förekom-

mer dans kring granen i hemmet, vilket stämmer väl överens med de generella mönstren: 

”landsorten” i Västsverige verkar mer homogen än ”storstaden” Göteborg.

sånglekar och långdanser

Förekom dans vid jul ”förr i tiden”, det vill säga under 1700- och 1800-talen, i vad som ofta 

kommit att kallas det svenska bondesamhället? Ja, det verkar så, åtminstone under de tolv 

juldagarna från annandag jul till trettondagen. Dansen kunde till och med pågå i ytterligare 

tre veckor, ända till kyndelsmäss, vilken då inföll den 2 februari. Samuel Ödmann berättar 

om julfirandet hos morfadern på prästgården i Vislanda, Småland, omkring 1760. Här står 

inget om någon julgran. Den sångdans, Armbågslek, den pantomimdans Väva vadmal och 

den vals som beskrivs dansades inte kring granen. Prästen Nils Lovén skriver 1847 om sin 

barndom på 1810-talet i Skytts härad i Skåne. Även här var julkalaset en viktig del, men jul-

granen nämns inte. Däremot dansades polska och slängpolska på annandagen och även alla 

helgdagar fram till kyndelsmäss.

Det är lättare att hitta berättelser om att man på midsommar dansade runt, eller åt-

minstone bredvid, majstången än att hitta något om dans kring granen. En förklaring kan 
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vara att julgranen, i motsats till den betydligt äldre midsommarstången, blir en allmän jul-

prydnad först på 1900-talet. Från början togs denna tyska, protestantiska sed upp i borger-

liga hem och spred sig sedan till fler och fler. Kanske är det med dansen och julgranen som i 

det borgerliga julfirandet i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander. Det äts, dricks, röks 

och dansas långdans – men inte kring granen utan ut och in genom alla husets rum. 

Enligt visforskarna Märta Ramsten och Eva Danielson är den äldsta benämningen på 

sånglekar just julsånger, troligen för att de sjöngs och dansades just vid julkalasen mellan 

annandagen och trettondagen. Detta var lekar och danser för ungdomar och vuxna, inte för 

barn. Det är först senare, mot slutet av 1800-talet, som sånglekar och sångdanser kommer 

att användas inom föreningslivet och skolan. Från 1880 får förmodligen sommarkurserna 

för lärare på slöjdseminariet Nääs i Floda en viktig betydelse för spridandet av sånglekar och 

sångdanser i pedagogiskt och uppfostrande syfte. 

Från ett daghem berättas hur man 2004 skapar en modern variant av julsånglek,  

genom att sätta ihop en saga och infoga passande julsånger, som blir en del av sagan. Några av 

de ingående sångerna/sånglekarna har inte direkt med jul att göra. Men de associeras med, an- 

vänds vid, och kallas ibland just jullekar, exempelvis I ett hus vid skogens slut, Hoppe hare, 

Julmarknad med dans kring granen, Stortorget i Kungsbacka 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.

– Dans kring granen –
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Ute är mörkt och kallt, En sockerbagare och Vi komma, vi komma. Tydligare julanknutna 

mer eller mindre välkända sånger som Midnatt råder, Blinka lilla stjärna och Goder afton 

används också i sagoleksskapandet, liksom den för mig okända Julklappar är det bästa.

tradition i förändring

Jul, liksom midsommar, och sånglekar kopplas ofta ihop. Men de så kallade traditionella 

lekarna och sångerna är något som vuxna leker och sjunger med barnen, inte något mellan-

stadieeleverna väljer själva. Det är vuxenlore för och med barn, inte nödvändigtvis deras eget 

val. Därför kan det vara intressant att veta vilken musik mellanstadieeleverna själva förknip-

par med julen. På den öppna frågan om vilken julmusik de helst lyssnar på är det vanligaste 

svaret, om de överhuvud taget svarar, Carola. Övriga artister som nämns i materialet är Ce-

lin Dion, Ainbusk singers samt Wham med låten Last Christmas. Andra svar är ospecificerad 

julmusik som ”Stilla natt och sånt” eller lite mer preciserat som Rock around the Christmas 

tree, Absolute Christmas, Tomterock och Rocktomtar och hiphoptomtar. Några elever nämner 

enstaka sånger som Nu tändas tusen juleljus, Hej tomtegubbar, Jinglebells samt Vår julskinka 

har rymt. Om det var dessa sånger man sjöng till den oftast nämnda musikaliska julklappen, 

karaokemaskinen, framgår inte av enkätsvaren.

Ovanstående leder till frågan om julfirandet i form av jullekar, sångleksdansande och 

sagolekssånger idag är en del av jultraditionen i den offentliga sfären, framför allt på da- 

gis och skola, medan julen som övergripande tradition och familjefest däremot lever vidare  

i det privata med delvis nya sånger, annat lekande och nästan inget dansande. Ja, det är min 

hypotes. Jultraditionerna med sång, dans och lek tycks, som all levande tradition, förändras 

åt olika håll.
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god jul & gott nytt år

Av Fredrik Skott

Kvinnor föredrar oftast tomtar. Män gillar vinterland-

skap. När posten lät undersöka vad svenskar tycker om 

julkort visade sig att över 70 % väljer utifrån motivet. 

Lika många vill visa upp sina tryckta julhälsningar för 

andra. Korten är ett vänskapsbevis, både för mottaga-

ren och dennes omgivning. Många kort tyder på en stor 

bekantskapskrets. Över 42 miljoner julkort skickades 

2005. Det är många, men de skrivna julhälsningarna  

har minskat. Rekordjulen 1995 skickades drygt 67 mil-

joner kort.

År 2005 satsades 15 miljoner kronor på att vända 

den negativa trenden. Genom reklam, annonsering och  

luktgnuggisar med doft av glögg, pepparkaka och  

apelsin att klistra på kuverten ville Posten öka julpos- 

tandet. Samtidigt innebär distributionen ett problem. 

Alla ska ju få korten i tid. Tusentals ungdomar extra-

anställs och fyratusen röda brevlådor sätts upp. Sär-

skilda julkortspåsar delas ut och speciella julfrimärken 

trycks upp.

Det första julkortet gavs ut i England år 1843. Till 

Sverige kom traditionen på 1880-talet. Julkortsseden 

är ännu högst levande men samtidigt är dess storhets-

tid antagligen förbi. De tryckta korten har fått konkur-

rens. Från otaliga webbsidor finns nu möjligheten att 

alldeles gratis skicka ”vanliga” eller animerade julkort, 

med eller utan tillhörande julmelodier. E-post är ett 

annat alternativ, liksom SMS. Men de flesta föredrar 

ändå de tryckta korten framför de digitala. Bara 13 % 

tycker bättre om e-post och 3 % om sms. Allt tyder på 

att de röda postlådorna kommer att fyllas många jular 

till, om än inte i samma omfattning som förr.

Kungsportsplatsen i Göteborg 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Det finns nog knappast någon årlig högtid som är så intimt förknippad med social sam-

varo i det egna hemmet som julen. Samtidigt verkar det som att våra traditionella upp-

fattningar av julen har fått konkurrens av andra ideal under de senaste decennierna. 

Innebär svenskarnas ökande benägenhet att tillbringa julhelgen utanför det egna hem-

mets och det egna landets gränser att gamla värderingar har urvattnats? Har den hävd-

vunna familje- och hemcentrerade synen på julen ersatts av en längtan efter spänning 

och äventyr? Svaret på den typen av frågor bör nog vara ett modifierat både ja och nej. 

Det är denna dubbelhet som det följande handlar om.

tre resmål, tre tolkningar

Utifrån tre valda exempel diskuteras här hur svenskarnas förkärlek för vissa utländska resmål 

förhåller sig till deras uppfattning av hemmet som en genuin arena för familjärt umgänge. 

Resonemangen bygger på olika typer av källmaterial: personliga samtal med före detta och 

blivande julresenärer, arkivhandlingar från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i  

Göteborg, liksom bloggar, det vill säga individuella julberättelser som svenska utlandsrese-

närer publicerat på internet. Som ett komplement till källorna ovan, har jag slutligen använt 

borta bra – hemma bäst?
svensk julturism på 2000-talet

Av Eva Wolf



– 180 –

– Nu gör vi jul igen –

– 180 –

Reseannonser 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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mig av den svenska turistindustrins marknadsföring av julresor i olika mediala samman-

hang.

Såväl resebyråernas annonskampanjer som de turistansvarigas uttalanden, ger 

vid handen att den svenska julturismen blivit mer kosmopolitisk under de gångna åren i 

den meningen att listan över de gängse inomeuropeiska resmålen successivt utökats med 

utomeuropeiska destinationer. I det följande behandlas enbart tre av svenskarnas utländ-

ska favoritresmål. Givetvis förmedlar de aktuella exemplen inte någon heltäckande bild av  

variationsbredden inom den svenska julturismen under 2000-talet. Samtidigt är urvalet inte 

godtyckligt. Det intressanta med de tre turistorterna är inte bara att de i linje med den all-

männa trenden täcker in tre vitt skilda geografiska områden. Destinationerna i fråga visar sig 

också korrespondera med och reflektera tre olika tolkningar av begreppen hemma – borta  

och deras inbördes förhållande. De tre internationella resmålen är Tyskland, Spanien och 

Västindien.

glögg och julpynt i Lübeck 

För att vara med om äkta julmarknadskänslor skulle vi egentligen inte behöva resa utom-

lands. Den sortens evenemang finns det också gott om i Sverige. Men även om de tradi-

tionella julmarknadernas dramaturgi kan antas vara i stort sett densamma, oavsett om vi 

befinner oss i Sverige eller ute på kontinenten, utövar de evenemang som bland annat den 

före detta Hansastaden Lübeck anordnar, uppenbarligen en stor dragningskraft. Skälen till 

denna popularitet är nog flera. För det första innebär utflykterna till kontinenten att man 

kommer bort ett tag och får se och göra något annat än hemma. Det finns således ett stänk 

av exotism med i spelet. Fastän somliga ting och situationer möjligen kan kännas bekanta 

hemifrån genererar utlandsvistelserna samtidigt intryck och sinnesstämningar som avviker 

från våra vanliga iakttagelser och erfarenheter. Vi kan till och med uppleva att vi befinner 

oss i ett slags kulturellt undantagstillstånd när vi strosar runt bland och trängs förbi de olika 

marknadsstånden i Lübeck i sällskap med tyska ortsbor och andra europeiska och utom-

europeiska turister. 

Till förnimmelsen av spänning och annorlundahet kommer ytterligare en aspekt.  

Lübecks julmarknad lockar också därför att den tillhandahåller alla de ingredienser som vi 

brukar förknippa med en äkta, gammaldags jul, inte minst i socialt avseende. Julmarknader 

hör varken till de arrangemang som besöks ensam eller som uppfattas som givna kulisser för 

personligt självförverkligande. De är snarare arenor för social närhet, det vill säga tillfällen 

att göra något gemensamt med familjen, barnen och/eller vännerna. Att få känna på mark-

– Borta bra – hemma bäst? –
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nadernas ljud, ljus, lukter och stämningar verkar vara ett kollektivt snarare än ett individu-

ellt projekt. 

Sist, men inte minst: tycker vi inte om dessa evenemang också därför att vi får chan-

sen att köpa olika sorters julpynt med oss hem? Inte nog med att de änglar, tomtar eller 

broderade löpare som vi inhandlar påminner oss om vår vistelse utomlands. De införskaffas 

framförallt också med tanke på att de skall komma till användning och förhöja julstäm-

ningen i det egna vardagsrummet hemma i Sverige.

Besöken på Lübecks julmarknad utgör ett exempel på hur hemma – borta-aspekter-

na kan förhålla sig till varandra. Som sett spelar en önskan om att komma bort ett tag och 

att vara med om annorlunda upplevelser här en central roll. Samtidigt är det nog inte helt 

orimligt att anta att det egentligen inte är staden Lübeck som är målet i sig, utan snarare vi, 

det vill säga resenärerna själva. Den stora behållningen av de temporära utflykterna till de 

kontinentala marknaderna ligger nog i att kunna ladda med upplevelser och erfarenheter 

som är lämpade att i såväl materiell som immateriell mening vidmakthålla och bekräfta våra 

tra-ditionella uppfattningar om julen som en hemcentrerad och familjeorienterad högtid. 

blå-gul familjeträff i spanien 

Spanien ligger, i såväl geografiskt som kulturellt avseende, betydligt längre bort från Sverige 

än Lübeck. Många svenskar har under de senare åren valt att bosätta sig på den spanska 

solkusten under vinterhalvåret. I den mån den personliga ekonomin tillåtit, har de antingen 

skaffat hus eller lägenhet på den Iberiska halvön.

Skillnaderna gentemot utflykterna till de nordeuropeiska julmarknaderna är uppen-

bara, inte minst tidsmässigt. Jämfört med resorna till Tyskland rör det sig här om en täm- 

ligen stationär turism. Utlandsvistelserna sträcker sig över några veckor och månader sna-

rare än enbart över några timmar eller dagar. Dessutom har bortaaspekten en delvis an-

norlunda innebörd. Inte åker svenskarna i fråga primärt till den spanska solkusten för att 

få uppleva någon kontinental julmarknadsatmosfär eller för att samla på intryck och före-

mål som sedan ska ingå i och förväntas maximera julfirandet hemma i Sverige. Att vistas i  

Spanien under helgdagarna är ett mål i sig, snarare än en temporär genväg till en lyckad jul 

i hemlandet. 

Längtan efter kontrastupplevelser är utan tvekan betydligt mer framträdande hos  

spanien- än hos tysklandsturisterna. Flytten söderut sker i syftet att byta sin invanda hem-

miljö mot en annan. Beslutet att fira julen utomlands innebär emellertid varken att de svens-

ka spanienresenärerna kapat navelsträngen till Sverige eller fjärmat sig på ett radikalt sätt 
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från de klassiska svenska julidealen. Av deras berättelser att döma, innebär den rumsliga och 

kulturella distansen till hemlandet snarare en förstärkning än en försvagning av de traditio-

nella värderingarna. De sociala banden till Sverige verkar till och med få en extra aktualitet i 

julsammanhang. Spaniensvenskarna är uppenbarligen inte bara måna om att vidmakthålla 

och iscensätta de julritualer som de är vana vid hemifrån. Till bilden hör framför allt också 

att deras spanska villor eller lägenheter, i samklang med de traditionella värderingarna, bru-

kar omvandlas till och fungera som självskrivna samlingsplatser för hela familjen och/eller 

vännerna under juldagarna.  

jul under tropisk himmel 

Bland de tre exemplen på svenskarnas internationella favoritresmål utgör Västindien utan 

tvekan det mest exotiska alternativet. Turistdestinationerna på de västindiska och karibiska 

arkipelagerna ligger inte precis runt hörnet från skandinavisk horisont sett. I jämförelse med 

Tyskland eller Spanien avviker de lokala förhållandena än mer från våra egna. På grund 

av resmålens geografiska och kulturella avstånd till Sverige, skulle man kunna förmoda att 

Reseannonser 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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hemmaaspekten mist sin betydelse helt och hållet och ersatts av en primär längtan efter det 

exotiska och det annorlunda. Tanken är inte långsökt. Resor till ön Isla de Margarita eller 

Dominikanska Republiken bokas inte trots att, utan snarare därför att platserna skiljer sig 

på ett tämligen dramatiskt sätt från Sverige. Det är löftena om att få vara med om kultu-

rella kontraster, snarare än några garantier om igenkänningseffekter, som utgör drivkraften 

bakom denna typ av turism. Medan de svenska spanienresenärerna möjligen kan bekla-

ga sig över att de genom sin flytt söderöver går miste om en del svenska jultraditioner, lär  

västindienbesökarna mycket väl kunna förlika sig med tanken på att vara utan snö, svenskt 

julbord och Kalle Anka den 24 december. 

Det är onekligen i det sistnämnda turistiska sammanhanget som kontrastaspekten do-

minerar och spelar den mest framträdande rollen. Samtidigt är dock bilden inte helt så enty-

dig eller enkelspårig som den kan verka till att börja med. Tittar man närmare på de förvänt-

ningar som följer med i bagaget till Isla de Margarita eller den Dominikanska Republiken, 

avtecknar sig, att också resorna till exotiska resmål innehåller traditionella, hemcentrerade  

inslag. Även västindienturisternas strävan att göra något annat än ”medelsvensson” och att 

förverkliga sina individuella föreställningar om en spännande julhelg, visar sig i själva verket 

gå hand i hand med en önskan om att förvandla den tillfälliga semesterbostaden till en social 

träffpunkt, där familjen och vännerna kan stråla samman och fira julen i varandras sällskap. 

Också julsemestrarna under tropisk himmel fungerar således som välkomna tillfällen för att 

iscensätta arkaiska värden som familjesammanhållning och social närhet. Samtidigt som 

de bokas i en förhoppning om att få vara med om spännande och exotiska äventyr, tjänar 

även dessa resor när allt kommer omkring, i allt väsentligt till att förnya, bekräfta och vårda 

bestående familje- och vänskapsrelationer. 

borta och ändå hemma

Jämförelserna mellan de tre resmålen visar att begreppen hemma och borta och deras in-

bördes relationer kan tillskrivas olika betydelser och tolkas på olika sätt. Det faktum att 

alltfler svenskar börjat resa utomlands över julen aktualiserar i sin tur frågan om huruvida 

vi idag står inför en kulturell brytningspunkt när det gäller våra attityder till de gamla jul-

traditionerna. I viss mån kan man nog tala om ett slags paradigmskifte. Man skulle till och 

med kunna hålla med de postmoderna tänkare, som menar att dagens människor har ett 

stort behov av att frigöra sig från historiska traditioner. Inte heller deras antagande om att 

den postmoderna människan ständigt efterlyser nya och annorlunda upplevelser känns helt 

främmande utifrån de ovan beskrivna resmönstren. Teoretikerna har tveklöst rätt när de 
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hävdar att vi lever i en tid av ökad mobilitet och kontinuerlig förändring. Förvisso har sö-

kandet efter udda och exotiska upplevelser fått en mer framträdande plats i människornas 

medvetande än för femtio eller hundra år sedan. Allting är inte som förr. Men allting är inte 

heller på ett revolutionerande sätt nytt.

Svenskarnas julresor på 2000-talet vittnar i själva verket om att det inte är frågan om 

några strikta gränsdragningar mellan då och nu. Istället för några distinkta uppdelningar 

i antingen – eller, handlar dagens julideal till synes snarare om olika konstellationer av  

både – och. Oberoende av vart vi reser under julhelgerna, gäller det alltid att hitta en me-

ningsfull kompromiss mellan det exotiska och det invanda, mellan det nya och det traditio-

nella, mellan individuella önskningar och kollektiva förväntningar och inte att förglömma: 

mellan hemma och borta. Hemma och borta utgör två sidor av samma mynt. Myntet och 

dess två sidor följer alltid med oss på våra resor, om än synbarligen i varierande utsträckning 

och med skiftande förtecken, beroende på vilken typ av resmål vi bestämmer oss för.
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med internet som fotoalbum

Av Anne-Christine Norlén

Familjefotografiet har alltid varit en kär angelägenhet. 

Ofta har det suttit på hedersplats på väggen, eller stått 

på byrån för alla att se. Den digitala kameran har delvis 

revolutionerat avbildandet av familjen. Från att förr ha  

stått uppklädda och uppställda hos fotografen finns  

idag den digitala möjligheten att själv bearbeta bilden 

 i en  dator. Det digitala fotoalbumet är mer en teknisk  

revolution än ett motivbaserat nytänkande. Fortfa- 

rande är det mest högtider och så kallade särskilda 

tillfällen som fotograferas. Sällan kommer kameran 

fram i det vardagliga. Den som sedan skapar ett digitalt 

fotoalbum online eller via sin egen hemsida behöver 

inte framkalla papperskopior för att visa sina bilder 

för släkt och vänner. Ett digitalt fotoalbum på Internet 

visar upp den egna familjen för en stor anonym publik. 

Hemsidan möjliggör mötet med andra, inte bara de 

släktingar och vänner som man kanske tänkte sig. För 

andra är det just det som attraherar; att nå ut till en 

stor publik. ”Ta en titt i våra publika album som våra 

glada användare har lagt upp” heter det till exempel i 

en fotoalbumssajts reklam. Det privata är inte enbart 

privat längre. Det är även publikt i en tid då den privata 

sfärens gränser blir allt otydligare.

Johan och Anna fotograferade med sina tomtar julafton 1998 och julafton 2000. Foto: i privat ägo.
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”Gammaldags girlanger får mig att minnas”, säger en av pensionärerna i byn Knaften. 

Jular från andra tider kan på olika sätt levandegöras i dag. Vid ett par tillfällen i början 

av 2000-talet har en pensionärsförening i Västerbotten återskapat barndomens jular 

för personal från Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (daum). För före-

ningens medlemmar är det viktigt att förmedla bilder av ”den riktiga julen”, att visa 

upp en gammaldags jul i dag. Vad valde Knaftenpensionärerna att lyfta fram som sina 

julminnen i vår tid?

kultur i knaften

Byn Knaften ligger i södra Lappland, i Västerbottens läns inland. De som bor i Lappland 

identifierar sig för det mesta själva efter länstillhörighet och presenterar sig som västerbott-

ningar och norrbottningar. Naturligtvis används också landskapsnamnet, speciellt när man 

vill förtydliga det som är typiskt när det gäller natur, kultur och historia. De samiska näring-

arna dominerade länge Lapplands ekonomi. Jämsides med dessa utvecklades under 1700-ta-

let ett småskaligt skogs- och jordbruk med boskapsskötsel. Nybyggen blev så småningom till  

byar och en av dessa är Knaften.

”den riktiga julen”
iscensatt av knaftenpensionärernas 

hobbyförening

Staffan Lundmark
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Det är nu 30 år sedan Knaftenpensionärernas Hobbyförening (kphf) bildades. Föreningen 

har blivit känd för sitt kulturarbete och sociala engagemang. Förutom slöjd, sång, matlag-

ning och verksamhet inom äldreomsorgen, arbetar föreningen med dokumentation. I stu-

diecirklar har de också undersökt traktens lokalhistoria utifrån olika teman. Ett viktigt syfte 

är att resultaten bevaras för framtiden, tillgängliga i ett arkiv. Genom denna verksamhet har 

föreningen kommit i kontakt med daum.

Själv blev jag engagerad genom att en av medlemmarna ringde. Hon undrade om 

vi kunde göra inspelningar i Knaften eftersom det fanns så många intresserade personer i 

föreningen. Jag föreslog då att det kunde vara lämpligt att besöka ett par tre personer per 

dag. Så brukar det gå till, människor blir besökta i sina hem där de delar med sig av sina 

kunskaper. Men det var inte riktigt så som föreningen hade tänkt sig det hela. Det som var 

viktigt för dem var att göra saker tillsammans och helst ville de göra något gemensamt kring 

ett tema. Ett sådant kom att bli jultiden – från advent till nyår.

Julen är starkt närvarande i föreningsarbetet under en stor del av året. Under hösten 

börjar tillverkningen av produkter för försäljning i juletid. Föreningens lokal Skogsgläntan 

är välutrustad både för slöjd och matlagning. Här ordnas också julfest med lucia och julklap-

I Knaftenpensionärernas föreningsstuga börjar julförberedelserna redan under hösten med slöjd och matlagning för försäljning. 
Foto: Staffan Lundmark, DAUM/Institutet för språk och folkminnen.
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par. En julresa med buss hör också till traditionen och julaktiviteter ingår även i den kultur-

verksamhet som föreningsmedlemmar bedriver inom äldrevården. Inom gruppen finns stor 

vana att agera; steget var inte så stort till att göra ett julminnesprogram. 

I februari 2003 firades en dokumentationsjul för att spela in, minnas, äta och sjunga  

tillsammans. I februari 2006 upprepades det hela. Personal från daum deltog, observerade  

och skötte inspelningen. Jag kommer i det följande att beskriva delar ur dessa två doku-

mentationsjulfiranden. Program och innehåll bestämdes av föreningsmedlemmar och ger 

en inblick i vad Knaftenpensionärerna valde att lyfta fram som sina julminnen. 

Juldokumentationerna genomfördes hemma hos två av medlemmarna. De tog emot 

gästerna i sitt stora, gammaldags kök, där en av dem också agerade programledare. Under 

kvällarna varvades uppgifter hämtade från litteratur med personliga minnen och sång. Delta- 

garnas olika bakgrund gav möjlighet till jämförande resonemang utifrån många perspektiv.

skyltsöndag och smällkarameller

Monica inleder med att hälsa alla välkomna. Vi lyssnar till Birgitta som läser högt om äldre 

traditioner – att det var farligt att ta ut lysning under adventstiden, att arbete inte skulle utfö-

ras med onödigt buller, om hur mattilldelningen blev större och bättre och att gårdens karlar 

badade i samma vatten som sedan byttes för kvinnor och barn. Badet är något som flera har 

erfarenhet av och Monica pekar på karet som står bakom dörren. Britt berättar att i hennes 

barndom badade man i ladugårdens vattenkar. Trasmattor lades ut på bottnen, flickorna 

badade först och sedan pojkarna.

 Samtalet går vidare och med saknad talas det om gamla tiders julskyltning. Skylt-

söndagen var något man såg fram emot. I Knaften fanns ett par affärer. Kraftpapper täckte 

skyltfönstren och det hemlighetsfulla arbetet därbakom. Berit berättar från sin barndoms 

Tärnaby att förmiddagen ägnades åt högmässan. Först klockan 15.00 togs papperet bort 

från skyltfönstren och sedan promenerade alla omkring i lugn och ro. Det var ett stort folk-

nöje att gå mellan affärernas skyltningar. Man gav sig god tid till att prata med varandra och 

kanske hälsa på hos släkt och vänner. Många gick på café och den här dagen fick barnen 

gratis fika.

Monica har en stor samling gamla julkort efter sin släkt, sparade under flera genera-

tioner. Hon visar att man skrev på julkortens framsida. En julhälsning lyder: ”Hälsa alla där 

hemma, hälsa även dom som inte vill bli hälsad!” Samstämmigheten är stor om att julkorten 

var vackrare förr och tomtarna var nog vackrare de också. Berit har fyrahundrafemtionio 

tomtar i sin samling.

– ”Den riktiga julen” –
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I köket finns en hel utställning med julprydnader som föreningens medlemmar har haft 

med sig. En kär gammal julbonad har fått kanterna uppnaggade av alla häftstift och har 

nu blivit uppklistrad på stadigt papper. Girlanger visas upp, åtföljda av berättelser om 

ägarna och deras hemmiljöer. Någon sätter alltid upp gammaldags girlanger till jul, just 

för att minnas. Smällkarameller, änglar och andra julprydnader väcker det förflutna till liv 

och varvas med personliga minnen. Greta har broderat en vacker bonad med svart istället 

för ljus botten. Den visas som exempel på hur utformningen av julprydnader kan föränd-

ras. I de sånger som sjungs mellan berättelser runt bordet återkommer dessa stämningar  

– ”O, min barndoms jul, lev kvar i sinnet, strålande högtid hur fröjdefull den var”.

Martin redogör för julgranens historia och man samtalar om granen och julgrans- 

sakerna som internationella och lokala fenomen. Han börjar i det stora, men snart är vi  

hemma igen. I Knaften gjorde granen troligen sitt intåg strax före år 1900. Holger berättar 

om sin barndoms julgransanskaffning. Fadern var mycket noggrann, det fanns tillfällen när 

två hela dagar ägnades åt att välja gran. Det var nästan tävling i släkten om att ha en perfekt 

gran. Själv kom jag att tänka på min gammelmorfar som borrade fast grenar där han tyckte 

att det fattades kvistar. Nu sätts svenska flaggor i granen, men förut satte man dit alla de 

nordiska ländernas flaggor. Man var kanske mer internationell förr, konstaterar någon. Be-

rit berättar att i hennes barndomshem utanför Tärnaby hade de levande ljus i granen fram 

till år 1952 då gården fick elektricitet. Man hörde aldrig att någon julgran med levande ljus 

tog eld. 

Knaftens första elektriska utomhusgran stod utanför Konsum, berättar Greta. Belys-

ningen fästes på den liggande granen. Så gjorde man under ett par jular innan Gunnar kom 

på att man kunde stå i en traktorskopa och ordna med belysning på den resta granen.

tricket med träpinnar

Julmaten och dess beredande behandlas ingående. Lutfisk var ett resultat av en lång process. 

Britt berättar om ”isgäddan” som fångades på våren. Den spändes upp, torkades och förva-

rades sedan mörkt och svalt. Vid andra advent delades den i lagom stora bitar som lades i 

en träså med lut. Luten skulle sedan vattnas ur. Fiskbitarna lades i en säck och sköljdes i en 

bäck vilket var mycket praktiskt eftersom man slapp det tungsamma bytet av sköljvatten i 

en träså.

Hemma hos Berit i det strömlösa Forsbäck utanför Tärnaby användes långt fram i 

tiden snödrivan som frysbox. Träpinnar i kors skyddade maten mot korparna, men räven 

brydde sig inte om ett sådant tecken. Resonemang utbryter om korpars klokhet och om  
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träpinnarna verkligen skulle kunna fungera. Det blir en hel del sagt om olika fåglars beteende  

och det visar sig att fler känner till tricket med träpinnar, då i samband med jakt där de fung-

erade som skydd för det nedlagda bytet.

Berit berättar om alla de syltor som fanns, speciellt den fantastiska ”berlinersyltan”. 

Grisfötter, blodkorv och tunga var andra läckerheter. Vid höstslakten sparades allt. Barnen 

hjälpte till med att röra om i blodhinken och i den största grytan kokades gris- och kalvskal-

lar.  Tea kommer från ett renskötarhem. Hennes mor var duktig på matlagning. Julmaten 

bestod både av ”det vanliga” med skinka, köttbullar och så vidare, men på bordet fanns 

också samisk julmat – som kokt renrygg, färsk fisk, ripa och röding, den senare inlagd på 

samma sätt som sill. Tea gick i sameskolan i Tärnaby där hon också bodde. Föräldrarna 

flyttade långt bort med renarna men julen firade familjen tillsammans. Skolan hade också 

många aktiviteter kring jul och förutom allt trevligt med lekar och ceremonier kring granen 

så minns hon speciellt arbetet med julkorven. Denna blodkorv gjorde man tillsammans och 

till denna användes rentarmar som skulle sköljas väl i rinnande vatten, och detta fanns inte 

Julfesten år 2005. Foto: Gunnar Norberg, i privat ägo.

– ”Den riktiga julen” –
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inomhus utan sköljningen skulle göras i en kall fjällbäck. Sjutton sköljningar utfördes, och 

Tea frös alldeles fruktansvärt men det var otänkbart att komma tillbaka med dåligt sköljda 

tarmar. Det var bara så.

”den som det lilla försmår, ska ej det stora få” 

I Knaften gjordes julklappsinköpen i största hemlighet. Varorna överlämnades under största 

diskretion, helst efter stängningsdags. Egentillverkade julklappar var naturligtvis vanliga om 

man skulle få ihop tillräckligt med paket till alla nära och kära. ”Men de paketen var kanske 

inte så populära alla gånger”, säger Holger vars mor sysslade med maskinstickning. 

 Den moderna konsumtionsjulen med väldiga julklappslass diskuteras i förhållande 

till den egna barndomens enkelhet. Samtida erfarenheter från försök att begränsa klappar-

nas mängd finns också. Att säga ”I år ger vi bara barnen” fungerar inte alla gånger. Men 

förväntningar och längtan inför jul kunde ibland bli för stor för de små barnen också förr i 

tiden. Barbro blev som liten liggande på kökssoffan nära jul. Hennes mor frågade hur det var 

fatt, om hon var sjuk. ”– Nej men jag längtar så jag går i en ständig ängslan.” Gulli beskriver 

denna oro i en egen dikt:  ”hur jag travade in och ut, fram och tillbaka, såg på klockan varje 

halvtimme”.

 Nu blir det julklappsutdelning. Tomten får en stol och hjälp med att dela ut klappar-

na. Fyndiga verser läses upp och vi roar oss åt överraskningarna som blir livligt kommente-

rade. Minnen av barndomens julklappar visar sig vara lätta att frammana. ”Man glömmer 

inte det lilla man fick”, som någon säger. En del saknar också de minnesvärda julklappar 

som de fick som barn, men som har förlorats, till exempel genom att de har blivit sönder-

lekta av de egna barnen. Bengt berättar om hur han såg en fin kälke i affären och därför 

skrev ”rattkälke” på alla raderna i önskelistan. Detta var ett önskemål som på grund av en 

arbetskonflikt med en skogsavverkning under blockad låg utanför familjens ekonomiska 

möjligheter. Faderns förtjänst i ett tillfälligt arbete gav inte så mycket. Modern tog upp so-

nen i sitt knä och försökte förklara den besvärliga situationen och att familjens behov av en 

ny separator omöjliggjorde den så hett önskade rattkälken.

 Berits första docka var gjord av ett vedträ. ”Vi lärde oss att alltid ta emot det vi fick 

med glädje”, säger hon och berättar om sin far, hur han satt på vedlådan och rökte sin pipa. 

Han hade en bit soltorkat kött, en delikatess som avnjöts i små bitar. Man hade inte mycket 

och det gällde att vara sparsam. Barnen bad om att få smaka. Han skar en bit, stor som en 

lillfingernagel. ”Det är så lite!” utbrast en av de små. ”Den som det lilla försmår, ska ej det 

stora få”, sa fadern och åt upp biten själv.
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att återskapa ”den riktiga julen”

Birger minns sitt första julottebesök i Knaftens missionshus år 1946. Han berättar detaljrikt 

om vilka psalmer som sjöngs, hur folk var klädda, om serveringstanterna med spetskragar 

som stod bakom sina bord och om kaffekokningen i den stora grytan. Detta var ett tillfälle 

att träffa bekanta som man inte såg så ofta, människor som hade flyttat och var hemma till 

jul. Julotta med risselslädar, hästars frustande och ljudet av bjällerkransar är något som lever 

starkt i minnet hos dem som har varit med om det. Så är det inte nu längre. Det förflutna 

väcks till liv och värdesätts i ljuset av i dag. 

 Kvällen avslutas med att Gunnar gör i ordning attiraljerna för den nyårsceremoni 

varmed vi skall utröna våra öden under det nästkommande året. Det är den lilla skopan, ten-

net som ska smältas i vedspisen och hinken med kallt vatten som ställs på en stol. Var och en 

får smält tenn, som sedan snabbt ska hällas i hinken. Tennet stelnar i olika formationer som 

ska tolkas och det görs till det bästa, men tennet antar gärna dramatiska former. Detta kan 

medföra en del farhågor inför framtiden. Eventuell oro skingras när Monica delar ut äpplen 

som ska hjälpa oss till god hälsa och välgång under det kommande året.

 Så sitter vi där, i början av 2000-talet, med berättelser, föremål och musik som 

väcker minnen av gamla jular till liv. Detta är också ett sätt att fira jul i vår tid, genom att 

levandegöra sin egen historia. Att återskapa en gammaldags jul har på många håll blivit en 

tradition i sig – det behöver inte ens vara jul i almanackan, det räcker med det rätta sinne-

laget. Knaftenpensionärerna har dessutom sett till att deras berättelser blir dokumenterade 

och bevarade. Denna iscensatta jul rymmer spår från det förgångna, som har formats i nuet 

och siktar mot framtiden. De värden som förmedlas, och ofta ställs som kontraster till i dag, 

handlar om enkelhet, sparsamhet, noggrannhet och gemenskap. Lugn, ro och stillhet kän-

netecknar den jul man minns som ”den riktiga julen”, innan allt blev stress och jäkt. 

Referenser
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Under många år har jag samlat julsaker från ddr. Genom att fokusera ett urval av dessa 

föremål vill jag visa hur jag kunnat utöka och exotisera mitt eget julfirande med för 

min omgivning tämligen okända inslag. Redan här ska dock betonas att de julsaker som 

nedan behandlas som ”typiska” ddr-föremål har en lång förhistoria tillbaka till den 

tid då landet var starkt uppdelat som ett politiskt och kulturellt lapptäcke. Enat blev ju 

Tyskland först 1871. Utgångspunkten för denna artikel är emellertid ddr-tiden i Östra 

Tyskland 1949–1990. 

ddr-julen och nötknäpparna

Julen i ddr skilde sig på olika sätt från vår svenska kommersiella jul, också från den i det  

dåvarande Västtyskland. Även i ddr uppmuntrade den sanktionerade reklamen till kon-

sumtion i jultid. Den undvek kristna symboler men använde sig av övrig traditionell jul-

rekvisita som folk var vana vid. Till och med ordet Weihnachten, jul, skulle undvikas och 

ersattes med Fest der Familie.

Kopplat till det socialistiska samhällets världsbild i motsats till det kapitalistiska, 

framställdes julen som firande av ”årsbokslut” med julseder som kunde knytas till barn- och 

inte utan min nussknacker!
en samlares berättelse om julsaker från ddr

Av Kurt Genrup
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familjefester. Innehållet i många av julsångerna betonade julen som glädje- och ljusfest utan 

koppling till det kristna budskapet. I en översättning av en fransk julsång var till exempel 

änglarna utelämnade.

Även de tyska julmarknadstraditionerna kunde leva vidare i ett stort antal städer, 

bland annat den bekanta Dresdner Stri(e)zelmarkt, namngiven efter ett karakteristiskt bak-

verk och med gamla traditioner. Den mest kända var Berliner Weihnachtsmarkt med anor 

från det tidiga 1700-talet som gärna visades upp och avbildades i böcker och turistbroschy-

rer. Paradoxalt nog var de karakteristiska julsakerna i trä, som framställdes inom landet, inte 

alltid lätta att få tag i eftersom det mesta gick som export till det kapitalistiska Väst. De stora 

julmarknaderna, framförallt den i Berlin, var ett undantag. 

Den viktigaste ddr-figuren i mitt julpyntade hem har under många år varit Kung 

nötknäppare (König Nussknacker) som jag har i olika storlekar. Denna träfigur har krona, 

skägg och en stor rörlig mun som kan öppnas och stängas genom en hävstång i ryggen. Min 

mest imposanta nötknäppare är 95 cm hög med svart krona, hår och skägg av skinn, vit/röd 

klädnad, svarta stövlar och står på en grön sockel. 

En klisterlapp upplyser om att den är tillverkad vid 

veb raum- u. tafelschmuck gahlenz, en fabrik 

för prydnadssaker i Sachsen. Förkortningen VEB 

(Volkseigener Betrieb) visar att företaget var folkägt, 

något som skedde med många producenter av varor 

och tjänster från och med 1946 i östra Tyskland. Den 

engelska härkomstupplysningen Made in German 

Democratic Republic visar vidare att denna som så 

många andra nötknäppare var ämnad för export.

Nästa nötknäppare mäter endast 30 cm och 

är försedd med gevär och pälsmössa. Även han har 

sitt ursprung i Erzgebirge under ddr-tiden och är 

stämplad med made in german democratic re-

public. En tredje i röd dress och med guldkrona har 

miniatyrformat, 8,5 cm, och samma ursprung. Min 

samling omfattar för övrigt även en röd, gul och blå 

Nötknäppare från Erzgebirge i storformat utanför leksaksmuseet i Trier.  
Foto: Kurt Genrup, i privat ägo.



– 197 –– 197 –

nötknäppare av glas, att hängas i julgranen (anskaffad på 1990-talet) och två som har stea-

rinljus  med veke i huvudet (proveniens okänd). 

Trähantverket i Erzgebirge har mycket gamla anor. När gruvdriften i Seiffen-områ-

det  blev mindre lönsam under 1700-talet övergick många till leksakstillverkning och olika 

slags trähantverk, särskilt framställning av svarvade föremål. Även nötknäpparna har anor 

från i varje fall 1700-talet. Så kom Seiffens rykte som ”Tysklands leksakslåda” att befästas i 

hela världen. Råvaran hämtades från skogarna i Erzgebirge och Böhmen. Först uppstod en 

omfattande hemindustri som lantlig binäring under ytterst hårda villkor, särskilt för kvin-

nor och barn. Senare genom industrialiseringen blev folkkonsten mer och mer en masspro-

duktion, stundom utan större konstnärligt värde. De mest omtyckta träföremålen har fram 

till vår egen tid utgjorts av just julsaker. I ddr var Bezirk Karl-Marx Stadt, som omfattade 

större delen av Erzgebirge, fortfarande landets främsta hantverksbygd med både privata och 

folkägda företag. Nötknäppare tillverkades även i det näraliggande Thüringen. I min egen 

samling finns även en äldre nötknäppare, förmodligen tidigt 1900-tal, som visar på konti-

nuiteten bakåt.

julkarusellerna och rökelsegubbarna

Mera avancerade och yngre julföremål i trä är karuseller med svarvade figurer och inbyggda 

spelverk. Jag har två som tillverkades i ddr på 1980-talet. På den första står en Weihnachts-

mann, jultomte, med kälke och julklappar, tre granar, rådjur, en ängel, ett tågset och yt-

terligare några svarvade figurer på en rörlig cirkelrund platta med ett hus från Erzgebirge 

som överbyggnad. Spelverket är laddat med kända tyska julsånger. Den andra karusellen 

föreställer Mozart vid en flygel. Den har inbyggt ett schweiziskt spelverk med Eine kleine 

Nachtmusik.

Till min jul hör också en handgjord Räuchermann från Seiffen. I denna ihåliga figur 

tänder jag så kallade Räucherkerzen med juldoft som bolmar ut ur munnen. Dessa rökel-

segubbar med rötter i 1800-talet fortsatte alltså att masstillverkas i ddr och är populära än 

idag. Även figurer till julkrubbor tillverkades i ddr. Jag sätter stundom fram en samling om 

11 figurer som föreställer Jesusbarnet, Maria, Josef, Heliga tre konungar, en herde och fyra 

husdjur. Figurerna är av märket Maolin handpainted. Made in GDR, och den engelska tex-

ten röjer att de har tillverkats för export. 

Här kan också nämnas att folkkonsten från Erzgebirge kom på frimärken i ddr redan 

1967. Ett motiv visar Nussknacker mellan Räuchermänner och ett annat det typiska paret 

”ljusängel och gruvarbetare” (Lichterengel und Bergmann) som julljusstakar. År 1987 var 

– Inte utan min Nussknacker! –
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det dags för en frimärksutgåva med sex olika Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge från 

åren 1810–1910.

julstjärnan och julkorten

Till advent hänger jag upp en ljusgul pappersstjärna från ddr. Den går under benäm- 

ningen Advents- und Weihnachtsstern (Moravian Herrnhut Star). Stjärnan sätts samman  

av 17 fyrkantiga och 8 trekantiga toppar. Den måste årligen plockas ihop genom metall-

klämmor, varefter en svag lampa sätts i mitten. I januari stoppas topparna i varandra och 

läggs i en blå pappkartong smyckad med stjärnor och röda band och med texten Advents- 

und Weihnachtsstern. Grösse P II 70 cm gelb. Föremålet har varit i min ägo i mer än 30 år  

och mångårig ihopsättning och nerplockning har satt sina spår i den sköra papperspro- 

dukten. Ett julfoto från 1960-talets Leipziger Thomaskirche visar en tänd stjärna av exakt 

denna typ hängande i taket högt över predikstolen – ett exempel på stjärnans ursprungligen 

religiösa innebörd även i ddr.

Adventsstjärnan går förstås tillbaka till tiden långt före ddr, närmare bestämt till 

Herrnhut vid floden Neisse i slutet av 1800-talet där en omfattande tillverkning av pappers-

stjärnor började. Senare uppfanns en isärtagbar stjärna som kunde packas i små kartonger 

och därvid lätt kunde nå en större kundkrets. I och med detta startade en mera rationell 

masstillverkning som efter andra världskrigets slut (1946) övergick i statsägo i ddr.

En samling julkort från 1950-talets ddr och framöver har jag sparat för att placera  

i anslutning till ovan nämnda julsaker. De har som motiv de typiska ddr-julföremålen som 

glaskulorna från Lauscha, der Weihnachtsmann som rökelsefigur, adventsstjärnan från 

Herrnhut och svarvade julänglar, men 

även bilder av en skog samt en Datscha  

(ryska för sommarstuga) i vinterskrud.

Min ”Advents- und Weihnachtsstern”  
från DDR upphängd i bostaden julen 2002.  
Foto: Kurt Genrup, i privat ägo.
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julsakssamlingen och globaliseringen

Jag har här beskrivit en sida av min jul som årligen upprepas: utsmyckningen med föremå-

len från ddr. Det kan ses som exotism och ett stycke nostalgi eller Ostalgie från en tämligen 

näraliggande men ändå svunnen tid.

Under lång tid har jag intresserat mig för det lilla slutna landet i Europas mitt, vilket 

har gjort att jag samlat på mig en mängd föremål som troféer eller minnen – ofta bruksvaror 

utan större samlarvärde som vissa klädesplagg, hembygdsböcker, köksredskap och en del 

massproducerade leksaker med mera. För mig har de en mängd olika viktiga betydelser som 

jag knappast delar med någon i min omgivning. 

Något annorlunda förhåller det sig med ”julsakerna”. De kan även ses som en form 

av nyare antikviteter som kan visas upp. Idag har de redan ett tämligen stort samlarintresse 

i det enade Tyskland men torde vara tämligen okända i Sverige. Att folkkonsten från ddr 

som the real thing även är intressant och viktig för mig som etnolog och kulturhistoriker, 

gör att jag fortsätter att samla om något intressant dyker upp under någon resa i vårt sydliga 

grannland.

Jag kommer att fortsätta att blanda upp min jul med ddr-föremålen, vilket också kan 

ses som ett sätt att reagera mot globaliseringen av Disney-julen som uttryck för en kulturell 

imperialism västerifrån. Den teoretiska grunden för detta uttalande har jag främst tillägnat 

mig genom John Tomlinsons bok om kulturimperialism. Här har jag fått min Weihnachts-

Ostalgie insatt i ett brett kulturellt sammanhang, idag alltmer präglat av globalisering, mo-

dernitet, ”coca-colonisation” och Donald Duck  som julens mediala och materiella nyckel-

symbol.
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I slutet av november, när jag börjar längta till jul, in-

vaggas jag i en föreställning om att jullovet är långt.  

Min bild av juletidens längd är dåligt förknippad med  

realism, men föreställningen är seglivad. Inför jul ska  

hemmet pyntas, julsakerna tas fram och den julröda 

färgen sprida en varm atmosfär i vintermörkret. Jul-

pyntandet är egentligen viktigare för mig än julmaten. 

Jag längtar varken efter att baka pepparkakor eller  

koka julskinka. Även om luftfisk och sillsallad är  

måsten i min jultradition, väcker julsakerna engage-

mang inför julen på ett helt annat vis. Jag ser fram  

emot att få ta ner julkartongerna från vindsförrådet. 

När jag öppnar lådorna och vecklar ut silkespappren 

är det som om hela livet går i repris – och inte bara 

mitt. Där finns saker från barndomens jular. Den lilla 

räven i trä, halmbockar i miniatyr och porslinstomten. 

Kanske fick jag den när jag var sex - sju år, min första 

egna julsak, en tomte som ser mycket snäll ut. Jag bru-

kar ställa den på buffén tillsammans med en tomte  

från min mans barndom. Med åren har antalet 

julkartonger utökats. Några av barnens slöjdalster 

har med tiden blivit minnessaker som fått sina givna  

platser bredvid julsaker från andra decennier. När jag 

placerar ut tingen i olika rum väcks inte bara minnen 

från min egen livstid, jag tänker också på mina för-

äldrars jular. Mormor och farmor har hållit i de äldsta 

julsakerna. Även om jag inte vet så mycket om deras 

barndoms jular, skapar jag mig bilder av dem. Jag vet 

ju var de bodde och har hört talas om julkalasen. För 

mig innebär julsakerna en länk till mina förmödrar. 

Jag reflekterar över mitt kulturarv, julkartongerna 

fungerar som minnesskåp. Tingen lockar fram så 

många minnen. De tillåter mig att drömma mig bort till 

förra sekelskiftet och göra nedslag i varje decennium 

under 1900-talet. De är alla på ett eller annat sätt för-

knippade med minnen kring vad de representerar i  

nutid och dåtid, i mitt hem och i äldre släktingars.  

Kort sagt, de ingår i Minnenas Galleri.

Av Kerstin Gunnemark

julpynt och minnen

Foto: Kerstin Gunnemark, i privat ägo
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Jag besöker Ingrid en kväll i december för att prata om julfirande. Det är vinter och kallt 

ute, men hemma hos Ingrid är det varmt och skönt. Hon är en pigg 84-åring som bor 

i en by i Kiruna kommun i Norrbottens län. Hon är änka sedan 15 år tillbaka och bor 

ensam, men hennes barn bor med sina familjer i samma område så hon har dem nära 

runt omkring. 

I dessa trakter norr om polcirkeln ligger solen under horisonten under flera  

månader vintertid. Det blir bara några timmars dagsljus mitt på dagen och det är inte 

ovanligt att termometern kryper ner till trettio minusgrader. Under denna kalla och 

mörka tid kommer julen med ljus, värme och gemenskap. Det är trevligt att gå över 

till en bekant på en kaffetår och en stunds prat. Att sitta hos Ingrid i hennes kök är ett 

sådant tillfälle. 

Ingrid har hängt upp röda julgardiner och julstjärnor i fönstren. På väggen har 

hon satt fast små pappersänglar och köksbordet pryds av en röd julduk. Vi sätter oss vid 

köksbordet, där hon har dukat fram kaffe, hembakt tunnbröd och rörda hjortron.

åttiofyra jular
en samisk kvinna berättar

Av Susanne Idivuoma
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ett barns jul

Ingrid växte upp inom en sameby i Jokkmokks socken. Hennes föräldrar var renskötande 

samer som levde som nomader och flyttade med sina renar. När Ingrid var tillräckligt gam-

mal för att börja skolan kunde hon inte följa föräldrarna längre. För att samebarnen skulle få 

undervisning var de tvungna att stanna kvar i byn där skolan fanns. Genom nomadskoleför-

ordningen år 1913 ville statsmakten att barnen till renskötande samer skulle få undervisning 

i nära förbindelse till sitt leverne för att inte tappa intresset för nomadlivet. Skolväsendet 

uppförde kåtor av trä, så kallade hushållskåtor, där barnen undervisades och bodde tillsam-

mans. Men tillvaron i de kalla och dragiga kåtorna var hård. Trängseln och kylan gjorde att 

barnen blev sjuka. Undervisningen skulle dessutom ske enbart på svenska, vilket för många 

samebarn var ett helt främmande språk. 

Skolåret sträckte sig från september till mitten av april. De fick ett kort jullov för att 

träffa föräldrarna och då åkte de tåg till Jokkmokk, där föräldrarna befann sig med renarna 

på vinterbete. Ingrid upplevde att det var spännande att åka tåg och det var skönt att komma 

hem. När skolan tog slut på våren flyttade de med sina föräldrar upp till fjällvärlden, där 

renarna betade under sommaren.

Ingrid minns att lärarinnan och hennes biträden var snälla. De brukade ordna julfest 

och ge julklappar till barnen: lite godis, några skrivblock, varsin tandborste och tandkräm. 

Barnen brukade klä sig i de finaste kläderna. Förhållandena var torftiga så någon speciell 

julmat var det aldrig tal om. Men de åt bra mat ändå: kött, fisk, soppa och ibland gröt. När 

Ingrid kom hem till sina föräldrar över jul kunde hon få en julklapp. Hon och hennes syskon 

fick aldrig besök av jultomten. Den traditionen fanns inte i deras hem. ”Men vi hade nog 

med jultomtar ändå”, säger Ingrid och skrattar. Hon minns speciellt sin kusins farfar som 

kallades Skávzásváre (Skäggiga farfar) och såg ut som en riktig jultomte.

Under julaftonen, juovlaruohta, skulle det vara städat och fint kring kåtan. Juovla-

ruohta var en tid för stillhet. Det skulle bäras in ved och vatten så att man klarade sig hela 

dagen. Man fick inte arbeta eller föra oväsen. Ingrid vet inte varför det var så förr, men tradi-

tionen att städa till jul finns ju kvar än och att ge julklappar tror Ingrid är en tradition redan 

från Jesu födelse. Samernas jultraditioner finns turligt nog upptecknade i historiska källor. 

Gustaf von Düben skriver i boken Om Lappland och lapparne (1873) att månen ansågs helig 

under julen och kallades då Ankaka eller Bassemánnu (helig måne). Då hängde de upp en 

ring i kåtans rököppning för att skydda sig mot månskenet. De tordes heller inte arbeta eller 

föra oväsen eftersom det kunde störa Bassemánnu. I vissa områden offrade samerna julmat 

till fiskguden Struotgalles för att han inte skulle skada kvinnorna, men i andra områden var 
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det till gudinnan Ruohtta som det offrades till just under julaftonen. Av dessa föreställningar 

finns bara det samiska ordet juovlaruohta (julafton) bevarat.

en mors och hustrus jul

När Ingrid var i 20-årsåldern gifte hon sig med en renskötande same från Karesuando 

socken. De köpte ett hus tillsammans med makens föräldrar. Kring jul flyttade männen i 

samebyn renhjorden från fjällen närmare bebyggelsen, eftersom julen var en viktig hög-

tid som de ogärna ville missa. På den tiden bodde det fler människor i byn och alla gick 

i kyrkan. Kyrkan höll gudstjänst även kvällstid och det kom många kyrkobesökare även 

från grannbyarna. Församlingen serverade mat i församlingsgården och det var riktig fest- 

Ett par samiska julkort postgångna under det 
tidiga 1900-talet. I privat ägo.  
Bildbearbetning av Magnus Gustavsson.  
©Axel Eliasson AB. 
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stämning, berättar Ingrid. Kyrkhelgerna varade från julhelgen till trettondagshelgen. Efter  

trettondagshelgen flyttade samefamiljerna vidare österut till renarnas vinterbetesland,  

som låg kring de tornedalska byarna Lainio, Nuoksujärvi och Kangosfors. Samerna brukade 

hysa in sig hos bönderna i byarna där varje familj hade sin verdde, sin värdfamilj. Relatio-

nerna var goda och de var väntade varje vinter. I april vände samerna åter västerut mot fjäl-

len och renarnas sommarbetesland.

De flesta renskötande samer började skaffa sig egna hus i slutet av 1950-talet, vilket 

medförde att de inte längre flyttade lika långt österut under vintern. Sista gången Ingrid och 

hennes familj flyttade till Kangosfors var när Ingrids yngsta flicka var barn, på 1960-talet. 

När Ingrids barn var små brukade de ofta laga till renkött eller fisk med potatis till julmid-

dag. Barnen kunde få varsin julklapp av föräldrarna, men det hände även att kvinnorna i 

byn gav julklappar till samebarnen. Någon jultomte blev det aldrig. Sådana påfund brydde 

de sig inte om.

en farmors och mormors jul

På frågan vad Ingrid tycker om julfirandet idag svarar hon att människor har det bättre nu 

än förr i tiden eftersom de inte behöver slita lika hårt för brödfödan. Men hon har märkt 

att det är färre som går i kyrkan nu än förut: ”Är det människorna som har försvunnit eller 

går de inte i kyrkan längre?” Ingrid blir ofta bjuden hem till något av sina barn och deras 

familjer på julmiddag. Det bjuds för det mesta på skinka och annan julmat, men även ren-

kött och fisk. Den här julen firade Ingrid hos en av sönerna och hans familj. Ingrids son var 

inte själv hemma, utan i fjällen för att samla renarna inför flyttningen till vinterbeteslandet.  

Ibland händer det att arbetet med renarna sammanfaller med julhelgen och då kommer all-

tid renarna först. En renskötares tillvaro styrs av renarnas vandringar, av väder och vind. Jul 

firas om det hinns med. Enligt Ingrid handlar julen inte om jultomtar och julklappar. Hon 

förknippar julen med stillhet och gemenskap med sina nära. Det kristna julfirandet är också 

viktigt. Ingrid går fortfarande i kyrkan och dricker gärna kyrkkaffe efteråt. Men hon tycker 

att det är lika trevligt att få besök hemma så här kring juletider, så att hon får koka kaffe och 

bjuda på något gott. Efter denna pratstund tackar jag för mig, tar på mig vinterjackan och 

går ut i den kalla och mörka vinterkvällen.
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var hälsad sköna morgonstund

Psalm 119 inleder praktiskt taget varje julotta i Svenska 

kyrkan, den tidiga juldagsgudstjänsten där ljusets  

intåg i en mörk värld hyllas eller, med kyrkans eget  

språk, Guds födelse som människa i ett stall i Betlehem. 

Något av evangeliernas berättelser om den heliga födel-

sen försöker våra kyrkor symboliskt förkunna för de 

sömndruckna och förväntansfyllda gudstjänstfirarna 

denna morgon. Änglakören över Betlehem gestaltas 

av kyrkokören, uppklädd i kördräkter, kostymer eller 

bygdedräkter. Det himmelska ljuset som bländar de 

förskräckta herdarna lyser i kyrkans ljuskronor, där 

kyrkvaktmästaren varit först på plats i natten och tänt 

ibland flera hundra stearinljus.

Julens världsomspännande karaktär märks bland 

annat på psalmvalet. Den andra psalmen i den här 

julottan är Lyss till änglasångens ord, en ursprungligen 

brittisk carol, en sångtradition som sedan några år-

tionden vunnit brett insteg i våra julgudstjänster. 

Julottan är, inte minst på landsbygden, en av kyrkans 

mest välbesökta gudstjänster på året. Traditionen, 

julevangeliets budskap om Frälsarens födelse och frid 

bland människor, stämningen och skönheten i kyrkan 

lockar många, unga som gamla vilket vi också ser på 

bilden. Och det är själva innebörden i slutet på psalm 

119:s första vers: Unga sjunga med de gamla, sig församla 

jordens böner kring den störste av dess söner. 

Av Peter Frykman

Julotta i Tölö kyrka, Kungsbacka den 25 december 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Början av december, 2004. De svenska folkminnesar- 

kiven dokumenterar den samtida julen. I ett varuhus  

fotograferas en annorlunda skyltning med asiatiska 

konserver i glittriga girlanger. Exotiska matvaror 

blandade med traditionellt julpynt. Välkänt och främ-

mande, lokalt och globalt, gammalt och nytt, hemma 

och borta. En bra illustration av hur tradition alltid 

också är nyskapande. Så tänker vi som arbetar på  

arkiven när vi ser bilden.

Slutet av december, 2004. Allt förändras. På annan- 

dagen sveper en tsunami in över Sydostasien och  

250 000 människor dör. Över 500 av dessa är svenskar.  

Allt är kaos, förvirring, skräck, ilska, rykten, sorg, 

förtvivlan. Alla har anknytning till någon som drab-

bats. Julen har med ens stannat upp. Hur gör vi nu  

med dokumentationen? Julskinkor och tomtar tycks  

med ens meningslösa. Vad spelar det egentligen för  

roll hur julen firas? Siffrorna över döda och saknade  

stiger. Tidningarna skriver nästan uteslutande om  

katastrofen, teve har ständigt extrainsatta nyhets-

sändningar. 

Samtidigt anländer mer material kring julen till 

arkiven. Det är svar på frågelistor och berättelser om  

tankar och känslor inför julen som människor delar  
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Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.

katastrofen

Av Charlotte Hagström, Marlene Hugoson och Annika Nordström
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med sig av. Nästan utan undantag innehåller de reflek- 

tioner kring flodvågskatastrofen. ”På annandagen tog  

julen slut” skriver en kvinna. En flicka berättar: ”Sen  

på annandagen så hände katastrofen. Min pappas job-

barkompis var där i Sri Lanka. ”

Arkivens fortsatta insamling få nu en annan in- 

riktning. Istället för fler julgranar och halmbockar blir 

det fotografier av löpsedlar, utskrifter av sms och e-post 

till och från oroliga anhöriga och vänner, deltagande 

observationer, pressklipp. Efter annandagen är det tsu- 

namins konsekvenser allt kretsar kring. Det som skulle  

bli en dokumentation av en jul i början av 2000-talet  

blir också en dokumentation av ett samhälle drabbat  

av en katastrof vars omfattning ingen kunnat före- 

ställa sig. Det som hände kommer för alltid att prägla  

det kollektiva minnet av julen 2004. 

Den som idag ser bilden av varuhusets skyltning 

med Mrs Chengs konserverade Thai Curry insvept i 

glittrigt juliga girlanger kommer aldrig att kunna se 

på den på det sätt vi gjorde den där gången i början av  

december. Det är samma bild men betydelsen har  

förändrats. Då stod den för föreningen av tradition 

och förändring. Nu är den en symbol för ett innan och 

ett efter.

Kungsbacka den 27 december 2004. En av de första löpsedlarna 
efter tsunamin, som ännu kallades flodvåg.  
Foto: Carina Ahlqvist, DAG/Institutet för språk och folkminnen.
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Med en mejsel och ett granatäpple i ena handen och några stenar i den andra lämnar jag 

bostaden och låter dörren sakta slå igen bakom mig. Värmen och ljuset från föräldrarnas 

stämningsfyllda och ombonande hem, precis så där självklart juligt överdoserat med en nå-

got svåröverskådlig mängd romantiska julänglar och putslustiga tomtar, står nu i stark kon-

trast till det ödesmättade landskapet som möter mig i den kyliga nyårsnatten. Jag kastar iväg 

stenarna som vilat skönt i handen och hör hur de landar på den intilliggande ängens isbädd. 

Om tio minuter slår klockan tolv och det gamla året är till ända. Men innan dess ska jag ha 

hunnit leta rätt på en tre–fyra medelstora stenar som utan alltför stort motstånd vill låta sig 

befrias från sitt trygga, ihopfrusna underlag, för att ett ögonblick senare förädlas till symbo-

ler för sekelgamla traditioner. Tevegrevinnans ständigt återkommande fras dyker plötsligt 

upp i mina tankar: ”Same procedure as every year, James” och jag kan inte låta bli att le, 

medan jag ivrigt hackar med mejseln under några fastfrusna stenar. Här hukar jag mig i det 

nordiska vintermörkret och utför samma, för mig något lustiga, men likväl självklara, ritual 

som mina förfäder på min mors sida utfört sedan sekler tillbaka i deras sydligare hemländer, 

där denna sed närdes i olika former. Vilka tankar uppehöll dem när de genomförde denna 

minst sagt mystikfyllda rit? Tog de den uteslutande på blodigt allvar eller var det förenat 

när granatäpplet sprängs  
i farstun

grekiska jul- och nyårstraditioner i sverige

Av Paul P. Agnidakis
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med viss skämtsamhet, för att liksom kunna hantera det underliggande allvaret? Och är det 

kanske av den anledningen ritualen i min släkt inte längre utförs av vuxna, utan redan under 

föregående sekel delegerats till släktens barn och tonåringar? Efter att ha passerat 30-års-

strecket slår det mig att jag inte bara är den äldsta utan även – till mormors stora sorg – den 

enda bland släktens yngre medlemmar som ännu håller fast vid denna tradition. Kanske är 

det just därför som det känns angeläget att bevara den? Ett kulturellt arv som jag som enskild 

individ ännu kan hålla vid liv, inte för dess ursprungliga funktion utan för att det säger något 

om mitt etniska ursprung och min släkts historia.

Det blev allt några fina stenar i år också, tänker jag när jag styr mina steg mot bosta-

den, varefter jag hukar mig för att undvika en kollision med grannpojkens hotfullt tjutande 

nyårsraket.

ur besvärjelsens djup

I ovan beskrivna nyårssed, där kristen tro förenas med folktro, infogas de tidlösa stenarna i 

ett tidsbundet sammanhang. Hemmet blir till en scen där ritualen äger rum och görs syno-

nym med familjen, den för tidigare generationer så nödvändiga ekonomiska och sociala bas 

och trygghet. Min familjs nyårssed har med viss variation praktiserats i sydösteuropeiska 

kulturer samt i olika regioner i det nuvarande Grekland.

Sedens ursprungliga funktion anses ha varit att befria hemmet och familjen från det 

gångna årets sorger och olyckor. Dess bedrövelser, som praktiskt sugits upp av de förvarings- 

säkra, stabila stenarna kastas ut för att därefter ersättas med det nya årets skörd. De nya ste-

narna utgör sedan tomma, rymliga behållare för nya sorger och eländen som det nya året, all 

tänkbar försäkran till trots, kan tänkas medföra. Vid tolvslaget på nyårsnatten ska ritualför-

rättaren stå utanför bostaden och anmäla sin ankomst. Efter det att hon eller han högtidligen 

inbjudits som årets första gäst, förväntandes medföra dess lycka, utförs en podarikó, fotfö-

ring, som innebär att gästen med tydlig markering stiger över tröskeln med höger fot. Denna 

sida har av hävd ansetts som både ädlare och kraftfullare, vilket kan härledas till den kristna 

traditionen att utföra korstecknet och välsignelsen med högra handen.

I samband med att podarikó genomförts meddelar förrättaren att hon eller han kom-

mit med önskan om lycka och välgång, varefter det nya årets stenar tillsammans med någ-

ra mynt kastas ner på farstugolvet. Pengarna får här symbolisera ekonomisk välgång för 

hemmet och familjen. Slutligen krossas granatäpplet vid dörren för att blotta sitt fruktkött. 

Mängden kärnor som granatäpplet rymmer anses då frammana en lika stor mängd lycka 

för hemmet. Det är rimligt att koppla samman innehållet i denna nyårssed med återkom-
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mande oroligheter som omgärdade de dåvarande ottomanska provinserna under turkisk 

överhet på Balkanhalvön. Det var tider av stora sociala omvälvningar, där invånare i ett rike 

som utgjorde en etnisk och kulturell smältdegel värnade om den lilla, greppbara kollektiva 

tryggheten.

När jag som kulturforskare studerar traditioner är det intressant att titta på deras 

form och funktion, men också fundera på hur och varför dessa kan ändras med tiden och ges 

nya innebörder. Ofta sägs det att gamla traditioner spelat ut sin ursprungliga roll och därför 

är tömda på mening. Att de ändå upprätthålls kan kanske inte alltid förklaras, varför man 

ursäktar sitt icke-rationella beteende och pliktskyldigt erkänner att: ”Ja, de är ju onödiga, 

men... det är tradition!” Detta påstående markerar dock ett ställningstagande – traditionen 

betyder ännu något för uppgiftslämnaren. Möjligen inte vad den en gång har varit avsedd att 

betyda, men likväl något meningsfullt för den som håller den vid liv och gång på gång upp-

repar den. Den kan utgöra en trygg bromskloss i en föränderlig värld, men likafullt vara ett 

uttryck för denna världs ständiga behov av nya, och på samma gång tidlösa, känslointryck.

En kärnspäckad, C-vitaminrik frukt eller en behållare som ymnigt öser lycka över det kommande året?  
Foto: Konstantin Kiratsopoulos 2005, i privat ägo.

– När granatäpplet sprängs i farstun –
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från offentlighetens scen till privatlivets helgd 

Den kristna, grekisk-ortodoxa julhelgen kan indelas i två viktiga familjehögtider med delvis 

olika innebörder: julen och nyåret. I en nationell kultur där det kollektiva, offentliga livet 

värdesätts på ett helt annat sätt än i Sverige är det kanske inte konstigt att betrakta de många 

kyrkliga traditionerna också som tillfällen för uppsluppna sammankomster i hemmen, på 

bytorget eller på städernas restauranger och musikklubbar. De regionala skillnaderna i jul- 

och nyårsfirandet gör sig på senare tid främst påminda i variationen av maträtter samt re-

pertoaren av grekiska julsånger, ta kállanda, som av tradition förmedlas av barn och ung-

domar i utbyte mot frukt, nötter och under senare tid, pengar. Båda högtiderna inleds tidigt 

om morgonen med dessa sekelgamla julsånger, framförda av grannbarnen vid ytterdörren. 

Det är en tradition som även upprätthålls bland många greker i Sverige. Otaliga är de yngre  

generationers greker som på föräldrarnas uppmaning besöker andra landsmän med en  

kanske inte alltid så skönstämd sång om julens fröjd och glädje. ”Det är inte jul i Grekland 

förrän man hör ta kállanda”, säger Anna och Georgios unisont. De är liksom Nikki i 40-års-

åldern och har anlänt till Sverige för drygt tio år sedan. Inte utan ett visst motstånd har de 

förmått barnen att hålla fast vid traditionen i Sverige: ”Jag tror att de kommer att tacka oss 

när de växer upp (…) Idag kan de tycka att det är löjligt eller jobbigt, men det är en del av 

vår kultur som de bör känna till. Det är så vi firar jul.”

Som i andra länder med en kristen trosgrund högtidlighåller den grekiska julen Jesu 

födelse. Både julafton och juldagen utgör viktiga religiösa hållpunkter. Julaftonen markerar 

slutet på den 40 dagar långa fastan, till åminnelse av Jesu fastande i öknen, och firas med 

en stor fastebuffé, huvudsakligen bestående av grönsaksrätter. Återhållsamhet avkrävs här 

gentemot den av grekerna så omhuldade olivoljan, liksom mot kött och ägg. Nikki och Anna 

minns med saknad hur barndomens julbord formligen svällde över av godsaker som fylldes 

på allteftersom, till barnens och gästernas belåtenhet. Nikki berättar: ”Mamma hade lagat och 

lagat in i det sista... sen stod allt bara där. Jag kommer aldrig att glömma aromen och skön-

heten – det doftade jul!” I Sverige är det inte självklart att levandehålla denna mattradition, 

ofrånkomligt förknippad med fastan. Nikki och Anna förklarar sitt val att avstå från den ge-

nom att tala om svårigheten med att fasta i en omgivning som traditionellt inte gör det. Fres-

telsen blir helt enkelt för stor, beklagar de sig. Deras beslut väcker dock en del skamkänslor, 

eftersom de anser det strida mot deras kristna tro. Av den anledningen deklarerar de inte 

gärna sitt ställningstagande öppet inför andra greker. Georgios å sin sida känner inte att han 

har någon anledning att fästa vikt vid fastans betydelse, och menar att det är en grekisk tradi-

tion han gott kan vara utan i ett sekulariserat Sverige: ”I Grekland var det en realitet eftersom 
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det huvudsakligen var fastemat som erbjöds. Här skapar vi andra realiteter som inte behöver 

exkludera kött.” Medan den grekiska julaftonen ofta firas i sällskap av nära vänner och goda 

grannar, blir juldagen den stora släkthögtiden. Efter kyrkobesöket vankas huvudsakligen rätt-

ter bestående av fläskkött. Under kvällen splittras sedan sällskapet i olika åldersgrupper, som  

söker sig till musikklubbar och restauranger med levande, grekisk musik. Här tillåts gästerna 

ofta och gärna sjunga med i traditionella sånger, ackompanjerade av några lidelsefullt skäl-

vande bouzoukiackord. I Sverige har julen traditionellt utformats till en familjehögtid som 

förlagts i den privata sfären, varför till exempel utbudet av julöppna grekiska musiktavernor 

är begränsat. Av den anledningen måste julhelgens musikaliska behov ofta tillfredsställas 

med traditionell, grekisk musik från en satellittevekanal. Alternativt besöks någon grekisk 

danskväll, som normalt anordnas i de flesta städer med en någorlunda omfattande och aktiv 

grekisk förankring. Anna kommer med en spontan reaktion på detta, som hon anser ha varit 

svårast att ta till sig av julfirandet i Sverige: ”Det är ju inte samma liv här som i Grekland.  

Där hör man ju julen överallt. I Sverige är det så tyst och lugnt... utom på radion!”

ett möte mellan pragmatism och mystik

Medan julfirandet bottnar i kristen symbolik och tradition är det grekiska nyårsfirandet till 

stora delar kopplat till folktron, med ett tydligt inslag av besvärjelsemystik. Utdelningar från 

olika ritualer och seder på denna gränsdag mellan det förflutna och det framtida har ansetts 

avgörande för hur det nya året utfaller för familjen som enhet, liksom för den enskilda in-

dividen. Idag tas det kanske inte så allvarligt på sekelgamla seder som olyckans stenar och 

granatäpplets spådom, däremot praktiserar många fortfarande podarikó. Men här har en 

sed med en ursprungligen allvarlig funktion för de allra flesta omvandlats till en rituell vana. 

Ändå är Anna, Nikki och Georgios överens om att de både hyser respekt och viss oro över 

hur andra greker som är bosatta Sverige uppfattar den seden, när dessa besöks under det 

nya årets första dagar. Anna förklarar det med orden: ”Jag vill helst inte vara den som blir 

anklagad för att föra olycka med mig till huset.”

Nyårsafton är kanske inte bara den viktigaste utan även den längsta av den grekiska 

julens familjehögtider och firas traditionellt av många greker i Sverige. Efter en middag, be-

stående av späckad kalkon, inväntas tolvslaget med sällskapsspel, musik och – framför allt 

– det viktiga kortspelet. Här gäller det att säkra den enskilda individens lycka inför det kom-

mande året. Barn och gamla spelar om en symbolisk summa pengar och segrarens vinst 

anses kunna ge en föraning om årets materiella lycka. Tolvslaget påkallar den högtidliga 

delningen av vasilópita, S:t Basilius vetebröd, till åminnelse av den kanoniserade biskopen 

– När granatäpplet sprängs i farstun –
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Basilius av Ceasarea som hedras denna dag. Han har iklätts rollen som den grekisk-orto-

doxa trons egentlige jultomte. Av den anledningen har till exempel nyårsgåvor traditionellt 

varit långt vanligare i Grekland än julklappar, vilket först under senare tid kommit att änd-

ras. Ännu kvarlever dock traditionen med vasilópita som gömmer ett mynt, vilket anses för-

läna upphittaren både andlig och materiell välgång under det kommande året. Här får ödet 

eller slumpen, beroende på hur man vill se det, avgöra om lyckan ska tillfalla den enskilda 

individen, hela familjen (i form av hemmet), Jesus eller Jungfru Maria, som alla tilldelas en 

bit bröd av familjefadern; det hela utgörande ett konkret möte mellan folktro och religion. 

Nikki och Georgios menar bestämt att de inte alls tror på att årets lycka skulle kunna ligga i 

slanten, medan Anna tar avstånd från vad hon betraktar som en alltför lättvindig avfärdning 

från vännernas sida: ”Om jag själv vinner slanten brukar jag köpa en lott för den. Jag tror väl 

inte helt på att man får tur och så under hela året… men man kan ju inte så noga veta. Man 

ska nog inte skoja om det, då kanske man får det motsatta.” Alla är dock helt överrens om att 

Vasilópita, S:t Basiliusbrödet – nyårsbordets självskrivna prydnad och clou. Jultomtens spänningsfyllda kombinationsgåva, som 
skänker den lyckligt lottade tillfredsställelse för både gom och plånbok. Foto: Konstantin Kiratsopoulos 2005, i privat ägo.
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vasilópita utgör en självklar del av deras, liksom andra grekers, nyårsfirande, varför de gärna 

håller fast vid denna tradition och finner det meningsfullt att förmedla den till sina barn. 

Precis som på juldagen avrundas nyårsaftonen i Grekland med festligheter i det  

offentliga rummet. Ännu en gång utgör musikaftnar på grekisk teve ett nödvändigt alterna-

tiv bland de utlandsgreker som av olika anledningar håller sig hemma denna kväll. Bland 

mina informanter är det endast Nikki som konsekvent valt att stanna hemma med familjen 

på nyårsafton. Hon sätter ett stort värde i att behålla denna dag som familjehögtid, och tycker 

gott att hon kan umgås med sina vänner under årets övriga dagar. Hennes enda eftergift från 

det traditionella grekiska nyårsfirandet är att låta en späckad höna ersätta kalkonen, vilket 

hon menar står i rimligare proportion till familjens matlust. Anna och Georgios har ibland 

valt att fira nyår på vad de upplever som ett svenskt sätt, vilket konkret inneburit nyårsfest 

hos svenska vänner. Vasilópita och podarikó har vid sådana tillfällen skjutits till hemkom-

sten. Georgios ser praktiskt på det hela och är av den uppfattningen att han eftersom han bor 

i Sverige bör bekanta sig med svenska seder. Anna förklarar sitt val med att det inte riktigt 

är samma sak att fira grekiskt nyår i Sverige: ”Det känns konstigt att låsa in sig i sitt hem 

och fira grekiskt nyår när man hör nyårssmällare utanför under hela dagen och amerikansk 

dansmusik från grannen... Då kan man ju lika gärna släppa på det. Men vi har inte glömt den 

för det. Vi har fortfarande vårt vasilópita och gör vår podarikó – Vi är ju greker oavsett!”

i ljuset eller skuggan av en sekulariserad kultur

De senare årens omfattande ekonomiska och – som följd därav – sociala förändringar i 

Grekland har på kort tid ändrat livsmönstret för många människor. Nya förutsättningar för 

tillvaron har format nya värden som konkurrerar med de gamla. Möten med en globaliserad  

värld har å ena sidan skapat en kommersiell, sekulariserad kultur, å andra sidan frammanat  

starka strömningar av religiös nationalism. Lägg därtill möten med ett nytt hemlands värden och 

normer, då personliga ställningstaganden ställs ytterligare på sin spets: vem är jag, vad tror  

jag på samt vad vill jag värna om och bevara av mitt ursprung? Svaren på dessa frågor är 

sällan fasta utan måste omformuleras under livets gång. Det blir inte minst tydligt i förhåll- 

ningssättet till nationella seder och traditioner. Vad som i Grekland ofta framtvingar ställ-

ningstaganden för eller emot olika uttryck av tro och folktro blir bland greker i Sverige värde- 

fulla minnen av det gamla hemlandet, och görs till redskap för formandet av en till synes 

homogen, etnisk och kulturell identitet, i möten med det upplevda svenska. Grekiska jul-  

och nyårstraditioner upprätthålls, men anpassas till tillvaron i Sverige. Samtidigt tilldelas  

de här en ny och viktig betydelse genom att de får bekräfta identiteten som utlandsgrek.

– När granatäpplet sprängs i farstun –
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jul i tid

Av Susanne Wollinger

Det var en gång en alldeles vanlig tomtenisse som  

varje år ställdes ut som fröjdefullt lockbete för tradi-

tionshungriga konsumenter. Numera plockades han 

fram ur anonymiteten redan i oktober. Allt för kun-

dens bästa, som det hette från marknadsavdelningen. 

Flexibilitet var visserligen ett krav för butikens tra-

ditionsbärare, men även för en tomtenisse tillverkad 

på andra sidan jordklotet finns det gränser. Samtidigt 

var variationen och överraskningsmomentet en av 

fördelarna med jobbet. Möjligheterna att fritt röra sig 

över gränserna. Ett år hade han hamnat på en hylla 

med exotiska frukter och italienska julkakor, ett annat 

vid den svenska julmusten som hade något bekant 

över sig. Kollegan som jobbat under påsken kände  

detsamma. 

Nytt för året var olika kompositioner som tog fasta 

på julen i ett bredare perspektiv. Butikens erbjudande 

till trogna kunder var nu möjligheter att till lågpris  

spara tid före, under och efter julhelgen. Som repre- 

sentant för denna omtänksamhet hade han placerats  

mellan den vardagliga husmanskosten och traditions-

rika tomtegröten. Ett stilleben av snabba kolhydrater. 

Varför koka julgröt i 20 minuter när du med minutris 

kan göra det på tre? Varför stöta kålrötter när du med 

pulver kan få ett fluffigt rotmos på nolltid? Tid som 

sparas in, tid som blir över. 

Han funderade. Vad ska man då göra med den där 

tiden som blir över? Carpe diem, eller spara den för att 

få anledningar att göra ännu mer, handla mer, skynda 

vidare? Om vi vänder på ordet och läser det baklänges  

blir denna dimension tydligare. Då vill vi hela tiden dit 

– och väl framme gärna ännu längre. 

Det är något som inte stämmer. Hur går föreställ- 

ningarna om den lediga tiden som bristvara, fullklott-

rade almanackor och sprängfyllda e-postlådor ihop 

med statistiken om arbetslöshet och ohälsa? Vem är 

de som har bråttom, som suckar över inbokade möten 

och flödet av daglig e-post? Är det samma människor 

som köper de böcker som handlar om att vinna känslan 

av att ha tid, ja … när ska de då hinna läsa? 

Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet.
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Julen har alltid varit årets viktigaste familjehögtid i Sverige. 76 % av Sveriges befolkning 

svarar ja på frågan om de ser fram emot julen. Förväntningarna på julen är höga, men 

vem eller vad bestämmer vilken drömjul som ska iscensättas? Alla har sin egen drömjul 

på näthinnan, samtidigt som de flesta vill fira många tillsammans, vilket leder till att 

julen är konflikternas och kompromissernas högtid. Och somliga är ensamma, har av 

olika skäl ingen släkt att fira med eller är utslagna och fattiga. Är julen kanhända mest 

levande i förväntningarna och förberedelserna inför den? Och vad består drömmen om 

julen av? 

gemenskap

Julen är familje- och gemenskapshögtiden framför alla andra i Sverige. I drömmen om julen 

ingår att en gång om året försöka återskapa storfamiljen, med flera generationer samlade 

i harmoni. I svaren på den frågelista som Nordiska museet, Folklivsarkivet och Dialekt-, 

ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg sände ut 2004, Nu är det jul igen!, nämner 

många just gemenskapen, att träffa släkt och familj, som en viktig ingrediens i julfirandet. 

Och förlagan till den drömmen finner vi förstås i det gamla bondesamhället, som inte ligger  

drömmen om julen
ideal och verklighet

Av Lena Kättström Höök
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Kvällen före julafton är för många en av julens höjdpunkter med de första smakbitarna på julmaten.  
Foto: Marlene Hugoson 2004, Institutet för språk och folkminnen.
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alltför många generationer bort. Vid 1800-

talets slut bodde fortfarande större delen av 

Sveriges befolkning på landsbygden och var 

sysselsatt inom jordbruket. Då firades julen 

där man bodde och arbetade, på gården fanns 

oftast flera generationer och även tjänstefolk. 

Astrid Lindgren har gett oss en skildring av 

det stora gemensamma släktfirandet i Buller-

byn där hela byn åker släde till julkalaset hos 

moster Jenny, där sedan barn och vuxna leker 

blindbock tillsammans. I Ingemar Bergmans 

film Fanny och Alexander äter hela släkten och 

allt tjänstefolket överdådigt julbord tillsam-

mans och därefter dansas det långdans genom 

hela huset.

I nutida julfirande är barn viktiga ak-

törer när släktens traditioner och värderingar 

ska föras vidare. Många skriver om hur jul-

stämningen förhöjs när små barn deltar i firandet. En äldre kvinna beskriver släktgemen-

skapen: ”Så länge vi orkar hoppas vi att våra barn och barnbarn vill fira jul tillsammans med 

oss. För mig som växt upp i en stor familj känns det viktigt att föra traditionen vidare till våra 

barnbarn – att vara tillsammans och ha trevligt. Det är också en tid att minnas dem som gått 

bort och som firat jul tidigare med oss.” Många andra skriver också om hur de saknar sina 

döda anförvanter speciellt vid jul. Man minns dem och går till kyrkogården och tänder ljus.

Den här drömbilden av julgemenskapen i släktens hägn kan störas av skilsmässor, 

osämja inom släkten, olika drömmar om julen, geografiska avstånd, bristfälliga kommuni-

kationer eller dålig ekonomi. Ett annat hinder är alkoholproblem i släkten. Bris, Barnens rätt 

i samhället, får många samtal om missbruk och våld som ökar i hemmen vid jul och andra 

långhelger. En kvinna beskriver hur hon varje jul hänger upp en skolplansch i köket: 

Jesus står där och lyser och strålar i dörren och familjen är samlad kring bordet med ett fat med 

julgotter (…) För mig känns det att det är inte jul om planschen inte är uppe på köksväggen 

(…) Min man super och härjar varje jul och planschen är som en illustration om den lyckliga 

städade familjen som firar jul som en riktig familj ska göra. Ungarna på bilden är fyra till 

– Drömmen om julen –

Jenny Nyströms bilder gestaltar mångas drömmar om 
julen. Foto: Hans Koegel, Nordiska museet. ©Axel Eliasson AB.
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antalet och far och mor illustreras med att modern har den yngsta i famnen och fadern har 

en bok uppslagen, antagligen bibeln. Det finns en frid över bilden, ingen dator, tv, skrän eller 

cd-spelare.

Enligt en undersökning utförd av Sifo 2002 uppger 94 % att de firar jul med närmaste släk-

ten. Bara en procent firar jul ensamma. Av olika skäl kanske man inte har någon släkt att fira 

med eller är utslagen och fattig. Ensamjulen kan vara betungande men även självvald, på så 

sätt att man tackar nej till inbjudningar från släkt och vänner för att man inte förmår anpassa 

sig till deras julfirande eller spela den roll som förväntas av en. Kännetecknande för vår tid är 

det uppdelade firandet för att kunna fira jul med så många som möjligt. Det blir stressande 

fläng med barnen mellan olika familjekonstellationer, julbord och julklappsutdelningar,  

något en snart 60-årig kvinna minns:

Förut när våra föräldrar bodde på olika håll kändes det splittrande att ”hinna besöka alla”. 

Mina föräldrar på ett håll, min svärmor på ett annat och svärfar det tredje. Vi åkte till svärfar 

på förmiddagen, svärmor eftermiddagen och mina föräldrar på kvällen. Alla tyckte vi var där 

hos dem för kort tid.

En ung kvinna har en alternativ lösning på ett liknande problem i sin dröm om julen:

Jag önskar att vi inte behövde fara runt så mycket för att få träffa alla. Om jag kunde trolla 

så skulle jag ha en stor gård eller ett stort hus dit jag kunde bjuda alla mina och min sambos 

släktingar och så kunde de som ville bo hos oss i ett par dagar och fira jul i lugn och ro (…) Jag 

skulle önska att min mamma och min pappa kunde vara på samma ställe samtidigt men det 

går inte för de har ingen relation som tillåter det idag.

En nyhet i det nutida julfirandet är att ungdomar firar med släkten på dagen, men går ut med 

kompisar på kvällen. Så kallade hemvändarkvällar anordnas på stadshotell och dansrestau-

ranger runt om i landet, dit man kan gå och träffa gamla skolkamrater och jämföra hur man 

lyckats i livet.  

Om drömmen om julen till stor del handlar om att försöka återskapa storfamiljen 

samlad i harmoni så frågar man sig – Vem eller vad är det som bestämmer vilken jul som 

ska firas? Till stor del styrs ”drömmen om julen” av släktens äldre kvinnor. De lägger ned 

mycket tid på julförberedelserna och bevakar att släkttraditionerna efterlevs. Hur mycket 
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julfirande skulle det bli utan dem? I frågelistsvaren skymtar såväl hjältinnor som martyrer 

och ”traditionspoliser”. De föreskriver ofta samma mat, samma julpynt, samma ceremonier  

som det ”alltid har varit”. En kvinna beskriver sin barndoms jular:

Mina jular var mina första tjugo år väldigt styrda av min mamma, som väl närmast kan be-

traktas som en julterrorist. I efterhand har jag förstått att det var hennes sätt att klara av 

pressen utifrån och inifrån. Allt skulle vara likadant, hon skulle göra allting själv och det skulle 

vara väldigt mycket. Hon skulle till exempel städa hela huset själv i december månad, laga all 

julmat själv och ta emot upp mot 25 personer hela julhelgen.

Övriga deltagare i julfirandet försöker antingen anpassa sig efter ritualgeneralerna eller 

tvärtom ta avstånd från dem genom att inte spela sina tilldelade roller eller kanske helt av-

stå från släktfirandet. Sedan finns det familjer som försöker kompromissa för att alla ska få 

träffas under julen och att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Lösningen kan bli flera 

”lilljulaftnar”.

En del försöker genom julfirandet återuppliva en idylliserad barndomsjul medan an-

dra i stället använder julen till att tydliggöra den egna frigörelsen. Det finns också de som 

ägnar julen åt att försöka manifestera ”den lyckliga familjen” genom ett återupprepande av 

släktens traditioner. När det finns barn med i bilden förhöjer deras tindrande ögon julupple-

velsen och deras behov får ofta styra. Det finns troligen en växelverkan mellan en strävan att 

ge barnen ”en riktig jul” och att själv på detta sätt få tillbaks sin egen barndoms jul, som de 

vuxna genom att inte längre vara barn har förlorat. När de låter barnen vara centrala i julfi-

randet och visar dem hur julritualen ska gå till kanske det i själva verket är deras egna behov 

som styr. Vid jul kan separerade familjer och släkter återuppstå ”för barnens skull”.

När ett par bildar familj möts två släkters jultraditioner och julen ställs på sin spets. 

En kompromiss blir nödvändig när det ska väljas inslag från två släkters juldrömmar, plus 

ett eventuellt skapande av egna nya familjetraditioner. Vad är viktigast och vad går att välja 

bort? När ska jullunchen serveras och vilka rätter ska ingå i julbordet och tillagas av vem? 

Och var ska julen firas? Lösningen kan bli vartannatårsjular hos de båda släkterna, åtmins-

tone till en början. Fokus för släktfirandet förskjuts när släkten växer och knoppas av i flera 

firanden, liksom när generationsbyte sker – när den närmast yngre generationen tar över. 

Julens religiösa innehåll är till största delen allmänmänskligt och lättillgängligt. Be-

rättelsen om den heliga familjen stämmer väl överens med drömmen om julen som den 

stora familjehögtiden och den lyckliga familjen som ideal. Och det kristna kärleksbudskapet  

– Drömmen om julen –
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är samstämmigt med julfirandets huvudsakliga ambition, omtanken om varandra. Från  

kyrkohistorisk, biblisk och teologisk synvinkel är påsken årets största kristna högtid. Men 

för den stora allmänheten är det advent och julen med julevangeliet om Jesusbarnets födelse, 

som är så lockande att kyrkorna fylls under december. 

nostalgi

Honnörsorden för nutidens jul är gammaldags och hemgjort. Det ska vara en ”äkta” gam-

maldags allmogejul, med allting hemgjort som ”förr i tiden”. I Carl Larssons målningar ser 

vi den nationalromantiska drömmen om det ålderdomliga julfirandet förverkligad med 

folkdräkter, hemvävda dukar och träkärl. Denna vision kan kombineras med en ”Fanny och 

Alexander-jul”, som blivit ett begrepp för ett överdådigt borgerligt julfirande kring sekel-

skiftet 1900 efter Ingmar Bergmans självbiografiskt inspirerade film. Men Fanny och Alex-

ander-julen handlar egentligen mer om biobesökarens egen dröm om hur julen borde vara, 

i kombination med Ingmar Bergmans idylliserade bild av sina barndomsjular, än hur julen 

verkligen firades 1907, då handlingen utspelar sig. Då var filmmakaren ännu inte född och 

julen hade inte heller hunnit bli så röd och braskande som den framställs i filmen.

Julmaten ska lagas så genuint som möjligt efter gammaldags recept, gärna sådana som 

funnits i släkten i generationer eller som i alla fall visar vilken landsända släkten härstammar 

ifrån. Idag föredrar många hemlagat och färre rätter framför färdigköpt och många rätter. 

Men matlagningen tar tid och medför stress. Kvällar och nätter får användas i jakten på den 

perfekta julen. Samtidigt det kan det upplevas avkopplande att man har tid eller tar sig tid 

för matlagning. 

Under uppesittarkvällar i advent julpysslas det i alla åldrar. Julkort, julgransdekora-

tioner och julklappar tillverkas och ljus stöps. Knäck och kola kokas och paket slås in och 

lackas på gammaldags vis och förses med hemgjorda julklappsrim. Den riktigt stora uppesit-

tarkvällen är dan före dopparedagen, kvällen före julafton, då pysslet gärna kombineras med 

provsmakning av skinkan, julölet och det hemkryddade julbrännvinet. Det står ett skimmer 

kring förlagan: det gamla bondesamhällets uppesittarkvällar vid brasan som pågick under 

hela den mörka årstiden. Då skulle alla sysslor som inte hunnits med under sommarhalvåret 

utföras, en vanlig arbetskväll för familjen. 

Anmärkningsvärt är att det i mångas juldrömmar i början av 2000-talet förekommer 

ett så stort antal gammaldags slädfärder med bjällerklang och fackelsken till julottan. Även 

om denna dröm är svår att realisera idag, och de flesta dessutom aldrig varit med om den i 

verkligheten, är den ytterst levande i vår fantasi. Det kanske är något för upplevelseindustrin 
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att ta fasta på? Just sådana scener målas 

upp som är vanliga på julbonader och 

julkort. De äldre meddelare som fak-

tiskt varit med om riktiga slädfärder i 

juletid beskriver dem gärna och utför-

ligt.

En annan önskejul kan vara i ett vackert, 

snöhöljt landskap, där granarnas grenar  

tyngs av stora snösjok, månen och stjär-

norna gnistrar och glimmar, brasan spra- 

kar i den öppna spisen där jag sitter mätt  

och däst efter en stor julmiddag och smut- 

tar på en konjak. På morgonen blir det 

färd med häst, släde, facklor och bjäller-

klang till julottan i den lilla landsortskyr-

kan. Sånt kan jag drömma om, och kan-

ske blir det verklighet någon gång, men  

absolut inte så länge barnbarnen är små.

Drömmen om julen blir mer och mer 

gammaldags och lantlig. Förutom att 

åka slädfärder, ska man helst själv hug-

ga granen i skogen, brasor ska brinna 

och julkärvar sättas upp till småfåglar-

na. Vid en jämförelse med 1920-talet är idealet för julfirandet mer ålderdomligt idag. På 

1920-talet var modernitet och utveckling det som var eftersträvansvärt. Julen på landet hade 

man nyss lämnat för ett mer modernt liv i staden. En annan tid när julen blev ifrågasatt var 

i svallvågorna av 68-rörelsen då ”Skit i traditionerna” var en av parollerna. Men det alter-

nativa julfirandet med ”öppet hus”som skapades då, som en motvikt till den slutna kärnfa-

miljsjulen, var ju på sätt och vis en ny variant av det gamla bondesamhällets mer kollektiva 

firande. Sedan dess har pendeln svängt och firandet av traditioner, och julen i synnerhet, har 

accelererat, liksom det ålderdomliga idealet.

– Drömmen om julen –

Drömmen om julen utspelas ofta på landsbygden med snö och 
slädfärd i  facklornas sken. Julkort av Jenny Nyström, i privat ägo.  
©Axel Eliasson AB.
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givmildhet

På julen hör det till, idag precis som förr, att man ska vara extra snäll och givmild. Den goda 

människan återuppstår. Redan Olaus Magnus, vår siste katolske ärkebiskop på 1500-talet, 

framhöll svenskarnas generositet mot de fattiga i juletid. Detta är något som har hållit i sig. 

Välgörenhetsbenägenheten ökar i juletid. På julen tänker vi mer på dem som är ensamma 

eller behövande än annars under året. Givmildhet är ett omtyckt tema i litteratur och film. 

I julklassikern Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton, som visas på teve varje jul, fördelar 

Karl-Bertil julklapparna efter sin egen rättviseprincip. De mustiga scenerna när Emil i Lön-

neberga under det Stora tabberaset i Katthult bjuder fattighjonen på julmat efter samma 

princip är oförglömliga. Och när Pettson och Findus i Pettson får julbesök inte lyckas ta sig 

till affären för att handla inför julen, kommer hela byn dit med julmat och det blir den bästa 

julaftonen någonsin. Över alltihop vilar andan från Charles Dickens En julsaga.

Generositeten vid jul i 1800-talets bondesamhälle innefattade alla, tjänstefolket fick 

mat, öl, brännvin, ljus och tyg, djuren i stall och ladugård utfodrades med extra mat, åt fåg-

larna sattes kärvar upp och gårdstomten belönades med gröt. Alla som kom på besök under 

julen måste trakteras med något. Annars riskerade de att ”gå ut med julen”. Idag skickas 

laxar, julblommor och delikatesskorgar omkring mellan kontor och arbetsplatser. Hundar 

och katter och andra husdjur får nya halsband eller lyxmat i present. Samtidigt skickar vi 

mängder med julkort, ett sätt att höra av sig till släkt och vänner som man inte hunnit träffa 

under året.

”Att ge julklappar” uppger enligt Sifo 97 % som det viktigaste att göra på julen. Själva 

julklappsutdelningen är omgiven av strikta regler i många familjer. Helst ska de öppnas i tur 

och ordning under uppläsande av julklappsverser och gissningar om vad paketet innehåller. 

Att ge och få julklappar är inte helt konfliktfritt. Förväntningarna på tacksamhet kan upple-

vas krävande, speciellt om presenten inte känns ”rätt” utan bara avslöjar att givaren egent-

ligen inte känner mottagaren. Att försöka hitta ”rätt” julklapp som gör mottagaren nöjd 

och glad kan skapa både tillfredsställelse och ångest. En del mor- och farföräldrar upplever 

svårigheter att leva upp till barnbarnens förväntningar på dyra julklappar. Och fattigdom är 

en realitet även idag. BRIS får samtal från barn vars föräldrar saknar pengar till julfirande.

 Julhandeln 2004 omsatte 51,1 miljarder kronor i Sverige. Årets julklapp utses varje 

år sedan 1988 av Dagens Handel och Handelns utredningsinstitut (HUI). 2004 var det en 

platt teveskärm och 2003 valdes en mössa i ett försök att uppmärksamma textilindustrin. 

Årets julklapp måste uppfylla vissa krav. Den ska vara representativ för den tid vi lever i,  

gärna vara en nyhet och svara för ett högt försäljningsvärde eller ha höga försäljningssiffror. 
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En trend idag är att ge bort upplevelsepresenter: resor, middagar, barnvakteri. Givmildhetens  

baksida skulle väl, förutom kommersialismen, vara frosseriet. Under 1800-talet handlade 

längtan oftast om julmaten som var godare och rikligare än annars. Dessutom låg det en 

besvärjelse i matorgierna – genom att äta mycket under julen skulle man inte behöva sakna 

mat under nästa år. Idag äter de flesta av oss fortfarande mer under julen än annars, även om 

en längtan efter förändring kan skönjas i frågelistsvaren. 

julfrid

Julfriden och julstressen är två sidor av samma mynt. Julstressen kan både vara en förut-

sättning och ett hinder för att julfriden ska infinna sig. Många försöker dock förenkla jul-

förberedelserna för att minska stressen genom att städa mindre och laga färre maträtter. 

Under julen står också gammaldags nöjen högt i kurs. Vi har tid för varandra, att spela spel, 

lägga pussel, snottra och leka levande charader, sjunga julsånger och dansa långdans, läsa 

julklappsböcker och gå långa promenader. ”Det första man märker som barn på jul är att då 

är mamma och pappa hemma och har tid för dig. Dom ger dig paket och alla går omkring 

och myser”, skriver en informant.

Förr var julfrid en juridisk term. I de medeltida landskapslagarna medförde julfriden 

att vissa brott straffades extra strängt. I vissa landskap ingicks julfriden på Tomasdagen, 

den 21 december, i andra var det på julafton. Som ett tecken på detta kunde man blåsa, 

ringa eller skjuta in julen. Julfriden innebar även att allt arbete skulle ligga nere i görligaste 

mån, speciellt under juldagen då man inte ens fick mocka hos djuren i stall och fähus. Viktor  

Rydbergs Tomten ger en bild av hur julfriden sänker sig över bondgården.

När alla måsten är avklarade, är det möjligheten att koppla av, känna lugn och ro och 

njuta av ledigheten som uppskattas med julen. Några beskriver juldagen som den bästa på hela  

julen: ”det bästa med den dagen är att alla julbestyr är avklarade och det finns ingen dag 

under hela året då folk är så avstressade och harmoniska; julafton är avklarad.”

drömjul i förändring

Julen är den helg som tydligast betonar vikten av samhörighet och att vi är en del av en större 

helhet. Drömmen om julen handlar till stor del om att en gång om året återskapa storfa-

miljen, med flera generationer samlade i harmoni. Julfrid råder och julen ska firas så gam-

maldags som möjligt. Drömmen innehåller några delar allmogenostalgi, några delar Fanny 

och Alexander-jul, lite ”Betlehemsromantik”, en aning idylliserade barndomsjular samt 

några stänk Bullerbyn. Men i verkligheten slutar det i alla fall ibland med en mardrömslik  

– Drömmen om julen –
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Norén-jul, beroende på att alla har olika förväntningar eller att alla inte lever upp till de rol-

ler de tilldelats i dramat. Julen kan innebära att gamla konflikter kommer upp till ytan.   

En gång om året – under advent och jul – råder undantagstillstånd. Det är time out 

för sparsmakad minimalism. Allt får vara hur grällt, banalt, glittrigt, braskande, nostalgiskt 

och sentimentalt som helst. När sedan julfirandet är över, återgår allt till det vanliga igen 

och ingen blir längre tårögd av julsånger sjungna av gosskörer och lusten att överdekorera 

hemmet går över. Vi blir vårt vanliga rationella jag igen. I detta årliga försök att åstadkomma 

paradiset blir vi medkännande, känslosamma, givmilda, experter på hemslöjd och korv-

stoppning, fantasifulla och lekfulla. Med tid för varandra. Är det så vi egentligen vill vara? 

Men att tillbringa all tid i paradiset kanske skulle bli för statiskt i längden? Så vi packar ner 

vår julmänniska och våra juldrömmar i jullådan till nästa advent då det blir dags igen.  Julens 

funktion är kanske att få oss att stanna upp utvecklingen för en stund, ett ögonblick av efter-

tanke – ett sätt att skapa band till det förgångna, att bygga trygghet i en föränderlig värld?

Hur traditionell julen än upplevs förnyas den hela tiden. En ständig förändring ligger 

i traditionens natur. Element som inte fyller någon funktion försvinner medan nya tillkom-

mer. Många frågelistsvar vittnar om hur julen förändras i livets olika skeden och därmed 

drömmen om den. Julen firas på olika ställen, med olika aktörer, och själv får man nya roller. 

Miljöbyten gör att vissa ingredienser utgår medan andra tillkommer. Själv kan man börja 

som barn och sluta som julgeneral. 

Förväntningarna på julen har ökat och blivit mer pretentiösa. Förut nöjde man 

sig troligen med att vara ledig från arbete, äta godare och rikligare än annars samt roa sig  

kollektivt i byn med olika skämtsamma upptåg. Idag står julen för så mycket mer – ett  

manifesterande av ”den lyckliga familjen” kombinerat med en nostalgisk dröm om ett annat 

sätt att leva, som ”förr i tiden”. Om vi inte har tid för varandra under resten av året så ska vi 

i varje fall hålla ihop och träffas till jul. Gammaldags ideal återuppstår i juletid. Den pyssliga 

hemmafrun och den självhushållande bondmoran gör come back, något som inte är helt lätt 

att förena med nutidens förhållanden. Ett sätt att slippa se juldrömmen gå i kras är att sänka 

sina krav och förväntningar:

Jag tror att detta är lösningen för mig och att sluta med en massa förväntningar på släkt och 

vänner. Livet är så kaotiskt för många så vi måste sluta med att förvänta oss gammaldags jular 

med många och lyckliga barn. Vi får nog i stället fira kulmen av den mörka hösten och början 

på det ljusa halvåret.
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Det är den 24 december 2005. Tomten är på hemväg efter att ha delat ut årets julklappar i Halsbäck på Tjörn.  
Foto: Peter Lundvall, i privat ägo.



god jul!






