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Det iir den 2 december 2004. Pa Drottningtorget i Gtiteborg bjuder teleoperatiiren ut sina tjdnster i julens tecken. Nytt miiter

gammalt. Tomten har fdtt brandgula kliider och Zir kanske inte helt bekv?im med att dela utjulklappar som lockbete fiir bredband

och telefoni, Folkminnesarkivet ir pi plats fiir att dokumenterajul i Sverige. Foto: Carina Ahlqvrst, DAG/lnstitutet f0r sprik och folkminnen,



F6RoFlD

Nu gdr vi jul igen ger inblickar i ett nytt forskningsmaterial, dar flera av landets folkminnes-

arkiv och kulturarvsinstitutioner har gitt samman for att dokumentera och finga julen i vir
tid. I dag finns ett utbrett intresse for irets storsta hogtid; julen verkar ha en speciell aktuali-

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

av vir historia. Samtidigt lever vi i en foranderlig tid och i moten mellan mdnniskor med

olika bakgrund skapas och omsk4pas traditioner. Boken gor nedslag i dagens jul. Den spiin-

ner fr6Ln det privata till det offentliga - frin mdnniskors egna erfarenheter och beriittelser

om jul i hemmet till reklam och fotodokumentation av den offentligt iscensatta julen. Virt
material pekar pi att julen for minga m?inniskor har utokats till att omfatta ocksi tiden fore

sjiilva juldagarna. Vi har diirfor valt att gora nedslag i hela den festperiod som infaller under

irets morkaste tid.

|ulen iir en speciell tid. Veckorna frin slutet av november och hela december skiljer

sig pi minga s?itt frin det normala, vardagliga livet. Hos minga viicker det frflgor om hur

och varfor. Aldre uppteckningar om jul hor darfor till folkminnesarkivens mest efterfrigade

material. Niir vardagen byter skepnad och vi gor andra saker in i vanliga fall stiills tankar

om liv, identitet och tillhorighet ocksi i centrum. Pi si s?itt skulle julen kunna beskrivas som

ett siitt att se viirlden. Under hostminaderna iterkommer journalister frin radio, teve och

tidningar med en rad bekanta frigor om tomten, julgranen och skinkan. Men de senaste
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- Nu con vr Jur, rcsN -

iren har allt fler ocksfl undrat over dagens jul och miirkbara forandringar: Varfor smyckar

mflnga sina hus, balkonger och tradgirdar med ett overdid av elektriskt ljus? Ater folk fort-

farande lutfisk? Hur firas julen av svenskar utomlands? Vad ar det som, trots forandringarna,

gor att dagens jul verkar vara sn jdig? Varfor borjar den sfl tidigt? Vem vill ha nakna tomtar

och roda underkliider? Hur firas julen i dag, i olika grupper och i nya familjebildningar?

Vad ar viktigt for barnen? Ar Kalle Anka lika popullir som tidigare? Firar de nya svenskarna

ocksi jul? Vilka tankar och kiinslor viicks till liv?

Frigor om dagens jul har tidigare varit svira att belysa utifrin arkivens material. Nu

kan vira nya samlingar ge svar. Med utgingspunkt i dessa ger har firrtio forskare med an-

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

turvetenskaplig inriktning, inblickar i vir tids jul i Sverige. Nigra har bidragit med liingre

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

Fotografierna har huvudsakligen hamtats frin dokume4tationsprojektet och flera fotogra-

fer medverkar ocksdL med egna artiklar; liksom owiga deltagare presenteras de pi sidan 233.

De medverkande som inte finns med dar har med enstaka bilder pi olika s?itt bidragit till
projektet - till exempel genom att dokumentera sina egna, privata jular i teckningar och

fotografier, vilket framgir av respektive artikel.

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

dantagwis sidana inblickar; det iir jul i vir tid som stir i centrum. Men v6.r tid hor ihop med

den tid som varit. |ulens traditioner forendras stiindigt, men strdcker sig bakit och fl?itar

samman olika tider och sammanhang. I flera av artiklarna finns ocksi ett historiskt, j?i--
forande perspektiv. Nu gdr vi jul igen ger inblickar i dagens jul, den gor inte ansprik pfl att

formulera svar pi alla frigor; ytterligare grupper, platser och sammanhang finns att utforska

i framtiden.

Det samarbetsprojekt som ligger till grund for boken piborjades under 2004, de en rad

folkminnesarkiv och institutioner beslot att dokumentera den kommande julperioden ur

olika infallsvinklar och med olika metoder. Projektet har till syfte att undersoka hur mdn-

niskor forhflller sig till och skapar jul under en foranderlig tid och hur julen kommuniceras

och ritualiseras i olika sammanhang. Genom att folja hur mdnniskor i olika ildrar, med

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

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

minnesavdelningar inom Institutet fdr sprdk och folkminnen - Dialekt-, ortnamns- och folk-
minnesarkivet i Gdteborg (oec), Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiyet i Umed (oeula)
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och Fokminnesavdelningen i Uppsala - samt Folklivsarkivet vid Lunds universitet, Mdng-

kulturellt centrttrm, Nordiska museet och Etnologiska institutionen vid Gdteborgs universitet.

Internationellt ar det kopplat till the International Society for Ethnologt and Folklore och

arbetsgruppen for The Ritual Year.

De medverkande arkiven och institutionerna har arbetat sjiilvstiindiS utifrin olika

kvalitativa metoder: genom att finga miinniskors egna beriittelser med hjiilp av frigelistor,

enkater, upprop i skolor, intervjuer, inspelningar och engingskameror, genom att samla

tidningsklipp och annonser, genom fotodokumentation och deltagande observationer. |u-
len2004 har stitt i fokus, men nigra av dem som deltar i samarbetet hade piborjat sina

insa'mlingar redan under julen 2003 och en del fortsatte under 2005. Sjiilva materialet har

tidigare presenterats irupportenJuli Sterige 200r- 2004.

Nu dr det jul igen ges ut i samarbete mellan Institutet ft)r sprdk och folkminnen och

Foklivsarkivet, Lunds uniyersitet.I bokens uwidgade redaktionsgrupp ingir, forutom hu-

vu^dredaktorerna nedan, Birgitta Skarin Frykman vid Etnologiska institutionen, Goteborgs

universitet, Goran Sjdgnrd frin Folklivsarkivet i Lund och Lina Midholm, Dialekt-, ort-

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

forfattare och fotografer samt till dem som pi annat s?itt har medverkat till denna utgiva, 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 dagbocker och beriitta om sina

jular utifrfln vira frigelistor och enkater.

Ett s?irskilt tack till Maria Ldfdahl och Lena Wenner vid oec som sprflkgranskat, till
ledamoterna i divarande soFr:s vetenskapliga rid och styrelse Ann-Mari Hiiggman, Fin-

lands svenska folkmusikinstitut och Louise Lonnroth, Landsarkivet i Goteborg som kom

med de forsta idderna till boken samt till Bjorn Lindquist, generaldirektor vid Institutet for

sprik och folkminnen, som stottat projektet och mojliggjort denna utgiva.

Charlotte Hagstrdm
Folklivsarkivet, Lunds universitet

Marlene Hugoson
Institutet for sprik och folkminnen, Folkminnesavdelningen, Uppsala

Annika I'{ordstriim
Institutet for sprik och folkminnen

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Goteborg
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MOFIMO,*S LJ USSTAKAR OCH
TOMTE LATTE

UPPREPANDETS GLADJE OCH LANGTAN EFTER NYTT

Av ANNIKA Nonpsrn6lvr

Har julen flyttat fram sina positioner? Kanske har den idag en speciell betydelse. Ar

det myset som lockar - eller ktipm?innen? Julen uppfattas i mflnga sammanhang som

nigot viktigt frfln virt fiirflutna - samtidigt lever vi i en ftiriinderlig tid. Miinniskor

jflmkar samman sina liv, tar med sig nflgot frin ftirr och hittar pi nya traditioner. Om

detta ber?ittar den dokumentation av julen i Viistsverige som utfiirdes av Dialekt-,

ortnamns- och folkminnesarkivet i Gtiteborg (pac) under november och december

2004. Det riir sig om svar pfl frigelistor och enktiter, deltagarobservationer, fotografier,

skoldagbiicker och tidningsklipp.

TrD TILL RArra, stAvrullrteeu

Arets forsta jultecken kom med direktreklamen i brevlidan redan i augusti. Niir pec bor-

jade sin fotodokumentation den forsta november 2004hade nigra affiirer slagit an jultemat.

Utanfor arkivet, over Vallgatan i centrala Goteborg, hangde juldekorationerna och vajade i
vinden. Den sjiitte november fanns pepparkaksdeg och julmust pi Kvantum i Kungsbacka.

Dagen efter besokte vir fotograf Ikea, dar hon mottes av julgranar, halmbockar, julgrans-

kulor, stjdrnor, belysningar och allt som hor till en riktig jul. Pi biltillbehorsaffiiren Micro i
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Julmarknad pi Liseberg, Gtiteborg december 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DA0/ln$itutet fdr sprdk och folkminnen,

Killered skyltades med en lysande snogubbe och en liten elljusstake forbilen. Den elfte no-

vember fanns all tiinkbar julmat exponerad pi Hemkop, julskinkorna, med bast-fore-

datum lingt fore jul, salufordes under beniimningen "helgskinkor". Den trettonde novem-

ber skyltade viixtfirman Plantagen med "|ulen ar har!" Tiden fore jul har blivit alltmer julig.

Manga intressen konkurrerar om m?inniskors uppm?irksamhet - inte minst kommersiella

krafter.

Ar 2004 arrangerade och marknadsforde Goteborg & Company for forsta gingen
"]ulstaden Goteborg". Flera st?illen runt om i Europa tdvlar om ndstan samma sak. Det ta-

lar om ett utbrett intresse for jul i vir tid. Den nittonde november oppnade Liseberg sina

portar. Enligt reklamen ?ir detta Sveriges storsta nojespark med landets storsta julmarknad.

Parken ar $rlld med bodar och handelsstind, st?imningen beskrivs som fortrollande med

t4-
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gammaldags julmarknad och riktig julhandel. Pi Lisebergs hemsidor skildras hur "hela

parken doftar av glogg, br?inda mandlar och nybakade vifflor". De elektriska ljusen dr cent-

ral rekvisita for att v?icka den riitta stiimningen till liv. Under de morka kv?illarna strilar par-

kens tr?id av millioner ljus. Marknadsforingen ?ir inriktad mot att beskriva upplevelser som

gamla, autentiska och traditionella - hantverken dr unika, godiset iir hemgjort och ljusen 2ir

handstopta. ]ulen framsteills hiir som nigot betydelsefullt frin virt gemensamma forflutna

och kan beskrivas som en form av "revivalrorelse", dar det forflutna Sterskapas for att passa

samtidens behov.

Den tionde december introducerade )ulstaden bli ljus i lyktor liings hela Kungsports-

aven)m, en av Goteborgs storsta arenor for officiella ritualer. Det bli ljuset framholls som

nigot nytt och speciellt for staden, ett siitt att skapa kontraster, att synas bland minga som

konkurrerar om uppm?irksamhet. Men ftirgen pi lyktorna viickte starka negativa k?ins-

lor frfln nigra av invinarna och i tidningarna diskuterades under rubriker som "Hoppas

de bli julljusen bara var ett skamt" och "Bli ljus pi kontinenten signal om obskyr tjdnst".

Uppenbarligen finns grdnser for hur julen kan iscensdttas och vad som kan locka fram den

riitta sttimningen. En fOrandring som sker inom traditionens ramar verkar vara ldttare att ta

till sig. Den overdidiga ljussmyckningen pi Liseberg, med lampor i varma, guldiga toner,

har omskrivits i positiva ordalag och iterkommer i minga sammanhang.

Under november - december har julen allt mer kommit att iscensdttas i offentliga

och kommersiella miljoer. Men hur ser det ut i de privata sammanhangen? Pi oecs enkat

med Tio frdgor om julen fanns frigan: Finns det nigot som du tycker iir trakigt/jobbigt

med julen? Nigra av de svar som iterkommer dr "stressen kring kopandet, att det handlar

si mycket om att konsumera" och "Att julen borjar alldeles ft r tidigt i affdrer och dyl." Flera

av dem som har svarat pi arkivets frigelistor och enk2iter viinder sig mot att julen kommer-

sialiseras och tas ut i forskott. Det iir viktigt att h6lla pi traditionerna, att inte kika bakom

nigon lucka i fOrtid. I den privata sfdren verkar julen ocksfl iscensdttas etappvis. Formyset

borjar redan mot slutet av november med tenda ljus och glogg. Vid forsta advent plock-

as stjtirnor och adventsljusstakar fram, gardiner och hyacinter kan ocksi hoja stiimnings-

Iiiget. Diirefter blir det juligare och juligare ju mer julen niirmar sig. Kanske blir det en ny

rod duk och nigra av 6rets ljusstakar. Det verkar som om det 2ir under denna tid som flera

iir beniigna att kopa nya julsaker. Minnessakerna frin forr sparas till senare. Manga har be-

stiimda isikter om ndr det iir tid for olika saker att plockas fram. En del vill inte pynta forriin

alldeles niira jul.
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Frigelistsvar och uppsatser beraftar om tiden fore jul som nagot viktigt i m2tnniskors var-

dagsliv, fr:imst som en tid att hoja stiimningsliiget, att mysa. Men det g?iller att plocka fram

lagom mycket, si den retta k?inslan kan trappas upp iin mer ndr julen v?il intriider. Central

rekvisita 2ir, Iiksom pi Liseberg, olika former av ljus. Si hiir beskriver en pojke i Siiteri-

skolan att det sig det ut i Rida den fortonde december.

Hemma i mitt hus, hiir ser jag mdnga ljusstakar som lyser. Jag ser ocksd mdnga adventsstjdr-

nor som htinger i fdnstren. I hela Rdda Portar finns det ca 250 ljusstakar utsatta och ca 150

adventsstjtirnor. Det har jag sjiilv kollat, det iir vtildigt mdnga ( . . . ) De flesta som har trrid eller

buske i sin triidgdrd har pyntat den med ljusslinga.

Framforallt i skolbarnens familjer och bland vira yngre informanter verkar det finnas ett

speciellt forhallande till denna tid. De firas ocksi "fdrjul" tillsammans med arbetskamrater

och vdnner. En ung kvinnas beriittelse ger en bild av hur forhflllningssdttet till att julpynta

hemmet verkar hilla pi att forandras. I hennes barndomshem skulle man viinta med att ta in
granen till julafton eller mojligen dagen fore, men sjiilv gor hon idag pi ett annat sdtt.

Anledningen till att jagkliir min gran redan vid Lucia iir fbr att jagbrukar ha min pysselkvtill

i veckan mellan andra och tredje advent, medan folk rinnu har tid och inte dr fdr stressade. Jag

vill att ntir de kommer ska granen vara klddd och ge kviillen den riitta julstiimningen.

Det finns minga olika s?itt att lyfta vardagen mot en speciell fore-jul-kiinsla. Det forefaller

som om denna tid, med olika former av gemenskaper, forberedelser och vdntan pi julen,

idag kan vara minst lika viktig som sjiilva juldagarna.

eu lArux rlLL TrD soM vARrr

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

sildes si viil i massproduktion av Ikea, som i hantverk pi en rad julmarknader i V?istsverige.

Liksom de roda banden och halmen har bocken en ling historia som hor samman med ju-

len. Att folja bockens resa genom olika tider och sammanhang siiger en del om julens och

traditioners kontinuitet och forendring. De iildsta skriftliga kiillorna handlar om hedniska

utkl2idningsupptflg med rotterna i vikingatiden. Bocken har ocksi satts i samband med det

kristna helgonet St. Nikolaus, som delade ut givor till sn?illa skolbarn den sj?itte december.

I sitt folje hade han en djiivulsfigur, som skulle straffa dem som ansigs lata och dumma.
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Traditionella juldekorationer fiirmedlar genuinitet och samhiirighet med det f0rflutna. Julmarknad, Tjoliiholm 2004.

Foto: Carina Ahlqvi$ DAG/ln$itutet ftir sprik och folkminnen.

Av helgonet blev si sminingom en jultomte och djavulsfiguren forvandlades till julbock.

Redan under 1600-talet anv?indes figuren som modell for halmarbeten och pepparkakor.

Under 1800-talet var han alla sn?illa barns vdn och delade ut julklappar. Si viivs hedniskt,

kristet och profant, gammalt och nytt sarnman, for att for?indras i nya tider. De minga ele-

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

pensionerad lerare, som svarat pi vir frigelista, ger ocksi en bild av detta niir hon beskriver

den hemmagiorda julkrubban pi fonsterb?inken.

Diir ryms figurer ay allehanda slag i osannolika proportioner: domherrar som iir stdrre iin

Stffin och hans fdlar fem, svarta katter runt en silldda, gubbe med grdtfat, dansande smd-

tomtar en sjdbod vid en spegelglas-sjd i bomullen, trdd i olika material och dimensioner. Lucia

med stjiirngossar triings bland savannens djur. Mitt i allt detta finns den heliga familjen i en

krubba av plast. Pd en hAjd tronar kyrkan med bestikare. Det iir en modell av Backa kyrka, och

den iir jag riidd om. Det iir en skbr vit lerkyrka med fiirgade glasfbnster som lyser fint, om man

sdtter ljus inuti. Den har fdljt mig sedan barndomen.
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Aven om julen, pi en nive, stendigt for?indras och iterskapas pe nya s?itt i nya tider iir be-

n?imningen tradition ofta iterkommande ocksi i miinniskors egna ber?ittelser. For minga

barn och vuxna ?ir det just de iterviindande tingen och ritualerna som skapar julen, som

ses som en av dess kvalitder. Hiir betonas emellertid inte nigon bredare, kollektiv historia.

For de allra flesta tilldrar sig julen i hemmet och aktorerna utgors av familj, sl?ikt och viin-

ner. I flera av enkaterna betecknas traditioner som "mina" eller "vflra", [ven om det ror sig

om handlingar som pdL ett annat plan framstir som kollektiva och iterkommer i minga av

uppteckningarna.

En del av julens forutsiittningar ?ir just upprepningen, att den iterkommer ir efter ir.
Detta ger tillftillen att se tillbaka och minnas, till eftertanke. I barnens dagbOcker framtriider

ocksi en k?insla av trygghet i de 5terv?indande ritualerna. Men det viilbekanta miste ocksi

forenas med nigot obekant, ett sp?inningsmoment som rymmer nigot nyft for aret.

Vi gdr upp pd tuervdningen och tittar i vdra julstrumpor, dtir ligger alltid ett paket och en apel-

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

Samtidigt som de iterkommande teveprograrnmen, julklapparna och granen forhojer jul-

keinslan i nuet, knyts ocksi tridar till storre gemensamma sammanhang och till det forflutna.

Hos minga finns k?inslan av att julen iir en tid som forbinder oss med tidigare generationer.

Det sker konkret genom "pappas briinnvinsglogg", "farmors kottbullar" eller det speciella

"Grimmeredsbrodet" som har bakats i sl?ikten sedan ling tid tillbaka. Vid sidan om maten

kan foremilen, julpyntet, utgora direkta forbindelsel?inkar till andra tider och miinniskor.

Dessa saker tir viktiga, diirfbr att de alltid funnits i mitt barndomshem, min dotter har vuxit

upp med dem och tycker att det iir underbart att Aterse dem varje jul och jag tror att mina

barnbarn ocksdtycker att de dr viktiga - enliinktilltid somvarit.

Forhillandet till julens traditioner och rekvisita hor ocksi samman med generation. Siirskilt

ftr de iildre informanterna verkar det vara viktigt att virda de gamla julforemilen och att

ocksi fora dem vidare till n?ista generation. En trearmad ljusstake finns pfl en teckning i ett

av frigelistsvaren - som ett minne av mormor och morfar. Men ocksi for en kvinna i 30-6rs-

ildern som inte langre vill fira jul med foriildrarna, iir den irvda rekvisitan viktig for att

skapa julstiimning.
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Frdn farmor och farfar har jag iirvt en tomte i tra som

ar en trearmad ljusstake. Den stiiller jrg pd pianot

fast farmor alltid har haft den i kdksfdnstret niir hon

har bjudit pd julmat. Fdr mig ar den farknippad med

mdnga minnen.

I flera beriittelser flterkommer juldekorationer, som

inte kan beskrivas som vackra, deras virde ligger

istiillet i de minnen som de [r forbundna med.

Pd hallspegelns hiirn hanger jag upp de virkade klock-

orna med pling i, glorda av ett syntetgarn i hisklig riid

frrg. De ar en present frd, en tant i Minnesota, och

man skddar inte given hast i mun. Pd julen struntar

vi i det stilrena och ldter nostalgin ta \verhand. I ett

fdnster hiinger jag upp riidblanka trtiapplen och f\r-
siiker gt)ra det sd snyggt som min man alltid gorde.

I ett annat hanger jag en mobil med grda garntom-

tar med ri)da luvor, minne frdn tiden nar barnen var

smd. En annan tomtemobil, som absolut mdste upp, ,

av sonen.

ar ay papper och trdd, glord i smdskolan

Att mota det som flterkommer och plocka fram tingen frin tidigare jular kan ocksi vara

smdrtsamt. Och de som inte firar jul upplever iindi att de miste forhalla sig till den pi nigot
s?itt. En medeldlders man skriver att han inte har tagit fram nigra julsaker i ir, eftersom

hans fru nyligen har gitt bort. fulen blev en svir hogtid att ta sig igenom med starka minnen

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

forsoka glOmma bort julen, men hon keinde sig iindi wingad att hiinga upp julgardiner och

siitta elektriskt ljus i fonstren, si att grannarna inte skulle undra.

wAR ruva JULTRADTTToN

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

medelilders kvinna menar att for henne dr "julen en sorts markering av ens sociala band,

en manifestation avvilka som hor ihop". Men detta kan bli ganska komplicerat. I minga ir

t9

Ur ett av svaren pf, arkivens frigelista om julen

2004. Ieckning av Ulla Sjoberg, DAG/ lnstitutet for sprak
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har hon sjiilv firat jul tillsammans med sin forsta man, de gemensamma barnen och hans

foriildrar, dven sedan de var skilda. Men ndr den tidigare mannen triiffade en ny kvinna,

med barn fran ett annat dktenskap, ?indrades detta. Nu skriver vdLr informant vidare att hon

ocksi flyttat samman med en ny man och vill markera den tillhorigheten. Arets jul firade

hon dtirfor tillsammans med sin marnma, sin nya man, hans vuxna barn och ett barnbarn

och hennes egna nu vuxna barn. ]ulen planerades for elva personer n?ir ytterligare en ung

kvinna, som lrar dotter till den ny€ mannens forra fru i ett tidigare iiktenskap, ville ansluta

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

med sitt barn, utan fick sova i ett stall, si vi tyckte att det var bast med oppna dorrar",

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

Zir starkt ndrvarade i miinniskors ber?ittelser.

Tanken om att julen bor firas tillsammans med familj och sliikt finns i sflviil barnens

som de vuxnas beriittelser. Detta kan gora den ensamme dubbelt ensam, men ocksfl leda till
konflikter mellan olika generationer. Till och med den som sjiilv har valt att gora pi nigot

annat siitt kan kanna trycket frin en allmiin uppfattning."Jagdr nojd med min jul, det som

ar jobbigt iir de diir som tror att de ska tycka synd om mig for att jag inte vill, eller som de

tolkar det, kan fira jul med min familj och sldkt, men jaghar valt detta sjiilt'', skriver den

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

goda v?inner och har startat "en egen jultradition med soppa pfl juldagen". Det verkar som

om ett friare forhillningss?itt dr mer mojligt idag. En annan ensamboende kvinna bertittar

om sin julafton tillsammans med goda vdnner, dar var och en bidrar med nigot speciellt

till julbordet. Alla tar med sig tvfl julklappar - "en 'riktig' och en pi skoj". Paketen skall se

lockande och sptinnande ut. Hon beskriver detaljerat ett nytt satt att byta dem sinsemel-

lan genom en lek, dar man liter bide deltagarna och tairningen bestdmma vem som skall

fi de olika paketen. Ett liknande forhallningss?itt till julklappar forekommer i nigra av de

andra svaren. Hiir iir det lekmomentet som betonas, vilket kan jiimforas med den vanliga

julklappsutdelningen, d?ir m?inniskor ocksi befaster band och knyts till varandra genom

givor. I dokumentationen frin2}}4finns roster som berdttar att det b?ista med irets jul var
, "en befriande insikt om att traditioner kan forendras".

I materialet finns ocksiL tendenser att skapa nya arenor for moten med v?inner bide

under och fore sjiilva julen. En man, en tidigare student, ber?ittar om familjens "nyare tra-

ditioner". Ett viktigt inslag iir oppet hus med allsing. "I helgen nlrmast lucia bjuder vi in

vira vdnner pi lite mat och fika, glogg, pepparkakor och saffransmuffins, men framforallt

julsinger. Vi har gjort ett allsingsh[fte som vi kompletterar med fler singer varje ir." Sedan
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nigra ir tillbaka reser de ocksi till en europeisk huvudstad en weekend fore den stora hel-

gen. Pi si siitt kommer de i kontakt med jultraditioner frin andra lander.

Vdr andra ganska nya jultradition iir att vi dagarna fdre jul dker till ndgon europeisk huvud-

stad och kollar in julstiimningen. Vi har hittills bestikt Paris, Bryssel och 2004 dkte vi till Oslo

(...) Vi fdrsdker kolla in ev. julmarknader (...), gd pd museum, ki)pa en lokal julskiva samt

handla jwlmat frdn det aktuella landet. Eventuellt upptager vi ndgon riitt i vdr egen julmat-

tradition. Den franska jultdrtan Buche de Nodl dr erc sddan tradition. I Bryssel blev det mycket

praliner och 6l och mdnga vdfflor. Frdn Oslo kapte vi Pinnekjatt.

Aven om det ror sig om forhallandevis nya iscensdttningar av julen, betecknas de iindi som

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

pi sitt eget, individuella siitt. Detta kan vara en friga om klass- och generationstillhorighet,

men det verkar som om en del av vira informanter har utokat sin kompetens i traditioner

fran olika lander och sammanhang. De vidgade erfarenheterna hor ocksi samman med det

mingkulturella samhallet. Nflgra av barnen med bakgrund i andra l?inder beskriver i sina

dagbockerhurdefirarjulpiolikas?ittpiolikastiillen ochmedolikamiinniskor. Nigraavdem

firar wi jular. En flicka med sliiktingar i Bosnien beriittar om sina kunskaper i olika traditio-

ner och hur hon firar jul pi olika slitt fr6n ir till ir. En ung kvinna, ortodox kristen och fodd

i Makedonien, intervjuades i Goteborgs-Posten under rubriken "fulen kan se ut pi minga

sdtt". I hennes familj firas julen dubbelt upp - den24-25 december och den sjunde januari. I
detgamlahemlandet iir julen en tidfor attumgis med sl?iktochviinner, darfdsterman siginte

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

het och mysighet. Hon kiinner inte till nflgon speciell makedonsk julmat; i hennes familj iiter

man svensk julskinka. "|ulen iir viktig for mig, bide den makedonska och den svenska (...)

Vi har tagit det biista frfln tviL jular." En 16-irig muslimsk pojke fick i uppdrag att skriva om

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

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

bch koper julklappar.

Det bdrlade med att vi fck julklappar ndr vi var smd fbr att vi inte skulle kdnna oss utanfdr.

Men vi brukar vara med slakten, och bara umgds, riter god mat, ha roligt! (...) Julen dr rolig,

och det iir en vtildigt vacker hAgtid, men det betyder inget speciellt f\r mig, eftersom vi egentli-

gen inte firar det.
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Det nya beir ofta nigot gammalt med sig. Kryddorna kan

kanel och kardemumma. Giiteborgs centralstation den I
folkminnen,
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giira julen. Tomte Latte innehiller kaffe med varm, skummad mjtilk,

december 2004. Foto: Carina Ahlqvist 2004, DAG/lnstitutet for sprak och

Traditionerna kan anvdndas i nya sammanhang och med andra betydelser. Pi si siitt kan

mdnniskor vara delaktiga i julfirandet samtidigt som de markerar andra tillhorigheter.

LEK MED TRADITIONER

Det material som samlades in under 2004 innehaller en rad roster som talar om julen i
mangfaldiga stdmmor. Det som ?ir mest betydelsefullt ar mest si.rbart, gemenskap kan ocksi

sttinga ute och synliggora ensamhet. Ekonomin kan siitta hinder i v?igen. Traditionerna kan

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

en varm grundton genom flertalet ber?ittelser. Under de tvi minader som vi bevakade ju-

len i nigra vdstsvenska tidningar hordes ocksi fi kritiskt hillna roster. Det kan jiimforas

med 1968 irs "Stoppa julterrorn". En ins?indare vdnder sig mot att kopm?innen tar ut ju-

len i fortid och att barnen kommer att trottna innan den borjar, en annan mot kophetsen.

En artikel handlar om att alkoholen kan forstora barnens jul, nigra tar upp stressen. Men
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flertalet tidningsartiklar och notiser ror sig om hur vi pryder vira hem, julmarknader och

andra evenemang, julhandel, mat, radio, teve och viilgorenhet. Aven om materialet inte har

fingat allakritiska roster skulle jagvilja beskriva instiillningen till julen frr 2004 som i grunden

positiv. Detta kan ses i samband med ett utokat intresse fOr olika former av ritualer och

traditioner overhuvudtaget. Beteckningen mysighet iir iterkommande. Det kan handla om

miltider eller pysselkvdllar, om olika former av gemenskap, att fornimma julens dofter eller

attblickain iljusen. "Vihar enljusslinga i etttr?id, den ?ir juligformej. Alla julstakar ar juligt.

Morkret gor det juligt for mej", skriver en pojke i f ?irde klass. Att under den morkaste tiden

pi 6ret lyfta st?imningen over vardagen kan utgora ett annat siitt att se viirlden.

I offentliga sammanhang framst?ills julen ofta som nigot betydelsefullt frin virt ge-

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

tionskonceptet formedlar auktoritet; den jul som gestaltas n mmer kontinuitet och genuini-

tet, vdrden som kan bli aktuella i tider av forandring. For minga av dem som har skrivit till
oss utifrfln privatlivets horisont ?ir traditioner nigot som friimst hor samman med den egna

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

iir det historiska perspektivet kortare; traditionerna kan vara nigra generationer eller ett par

ir. Men betoningen av samhorighet med det forflutna tir for minga viisentlig. Det handlar

om att ingi i gemensamma sammanhang, men ocksi om kenslan av individualitet och att

forvalta och skapa egna, nya traditioner. Minga ber?ittelser frin julen 2004 5r pr?iglade av

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

delsefrrlla har minga paradoxalt nog ett friare fOrhallningssiitt till dem. Och om julen borjar

allt tidigare, si kanske den blir kortare i andra ?indan. En l?irare frin Ockero menar att det

biista med julen dr "att den tar slut fort, att man kan andas ut den 25 december".
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Av CnnrNA Anrqvrsr

Omtanke, vtilgtirenhet, gemenskup - centrala ord i
jultid. Dokumentationen frfln Vlstsverige ir 2004 yisar

bflde gamla och nya former fdr givmildhet och solida-

ritet. Frtlsningsarmdns julinsamling ir en hjiilpverk-

samhet med lflng tradition, likasfl rridakorskretsarnas

Gtiteborg 2004.

Foto: Carina Ahlqvist, DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen,

och kyrkans julbasarer, dar handarbeten och hem-

bakat ger inkomster genom frirsiiljning och lotterier.

Ett nytt inslag iir Rtida Korsets kampanj dar besriks-

verksamheten stiker bidrag via tidningsannonser och

reklampelare med den itigonfallande texten "Arets

julklapp. En mf,nniska."

Mitt i den griteborgska julruschen stflr ftirsiiljare av

tidningen Faktum - de hemkisas tidning. Det aktuella

numret innehflller intervjuer med hemltisa, som delar

med sig av sina tankar kring julen. Faktumf<irsdljarna

siiljer [ven Faktumkalendern, som i motsats till kalen-

drar med "avkl[dda bilder" visar hemkisa personer

som iir uppkl[dda. "Nar andra kltir av sig, klar ri pfl oss."

Professionella stylister har hjiilpt till med kltidval och

smink. H[lften av frirsdljningssumman gir direkt till
frirstiljaren.

Flera arrangdrer anordnar julfirande ftir hemkisa,

och andra, som rinskar en stunds samvaro under julen.

Julstiimning skapas genom god mat, musik, julklap-

par och gemenskup. Arrangemangen bygger pfl ideella

krafter i kombination med gflvor frfln ftiretag och all-

mdnhet. Att sjiilv uppsrika gemenskap i nya samman-

hang iir dock inte en sj[lvklarhet frir alla. En av arkivets

informanter, en kvinna frfln Dalsland, berdttar:

Julen 2004, fiir min del en ensamjul, f\r f\rstu gdngen

pd 62 dr ( . . . ) Julen iir familjens stora hAgtid sedan liinge

men nu upptrrider allt mer julfirande fdr de ensamma

och hemliisa i t.ex. kyrkans och Riida Korsets regi. Men

nog fordras det mod, kanske iinnu mer mod av den

etablerade men ensamma mrinniskan att gd dit, sjiilv

har jag icke det kuraget.



FRArv vADMALsKJoRTEL
TILL PI.YSCHKAPPA

TOMTENS XIADEDRAKT

HArnN Lrsv

"Niir jag kommer kinner barnen att den riktige |ultomten har kommit. Min driikt och

mitt upptriidande gtir att barnen ktinner detta." Sfl marknadsfiir sig en professionell

tomte som pi uppdragsbasis s?iljer tj?inster till ftireningar, fiiretag och privatpersoner.

Av texten i sin helhet framgir klart och tydligt att denne frekvent anlitade tomte l?igger

stiirsta vikt vid varje kl?idesplagg, hiret och sktigget. "Min driikt iir mycket pikostad

samt har peruk och ltisskiigg (ej mask!) Sammanlagt har den kostat tiver 4000 kronor."
Naturligtvis har bilden av hur jultomten ska se ut successivt ftiriindrats sedan han i

tryck introducerades fiirsta gflngen i Sverige l862ien humoristisk jultidning. Vi miste

ocksfl utgi frin att det finns kulturellt och geografiskt betingade variationer och inte

minst individuellt priiglade uppfattningar. Utifrfln ett dreikt- och modehistoriskt per-

spektiv torde nigon slags standardbild av tomtens kliidedriikt tindfl gfl att mejsla ut.

Varftir ser den svenska jultomten ut som han gtir och vilka iir karaktiirsdragen som fir
oss att tycka att just sfl ska en "riktig" tomte se ut?
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DEN FOLKLORISTISKA TOMTENS GARDEROEI

Sedan urminnes tider har tomten varit ett framtriidande girdsvtisen i den svenska folk-

tron. Det har ar inte platsen att utreda tomtens folkloristiska bakgrund, vi kan bara helt

kort konstatera att han var kortvuxen, inte storre dn ett barn, och hade ett Sldrat ansikte

som skyallrade om att han var mycket gammal. Till karaktaren beskrivs han ofta som en

hirt arbetande, ordningsam och djuriilskande vdktare som var till stor hjiilp pe girden om

mtnniskor bara holl sig viil med honom. I annat fall kunde han stiilla till fortret och bli till
ett gissel for folk och fa.

I sdgnernas v?irld och i ber?ittartraditionen har girdstomten existerat sedan Stmins-

tone tidig medeltid och aven om beskrivningarna av hur han sig ut och vilka kliider han

bar iir mer eller mindre detaljerade, kan de ?indi siigas sammanfalla i stora drag. Och utan

tvekan ?ir det ett speciellt kliidesplagg som varit signalementet framfor andra och som tycks

vara detsamma over tiden - den roda toppmossan. Om nigot plagg n?imns si ?ir det mossan

och ftirgen rod betonas ofta, liksom den toppiga formen. Inte siillan pitalas traditionen att

husbondfolket skulle forse girdstomten med nya klader till jul och di var den roda mossan

en v2isentlig detalj.

Tomteluvans bakgrund och utveckling forlorar sig i historiens dunkel men modellen

brukar h?irledas till den si kallade frygiska mossan, det vill siiga en mjuk huvudbonad med

nedvikt, framit liggande topp och oronlappar, som fiygerna, i det inre av vdstra Mindre

Asien, bar ndLgra irhundraden fore Kristus. Mosstypen kom ocksi att anvdndas av grekerna

vilket ledde till att den ofta avbildades och diirmed fick en vidare spridning. Till mossans

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

senare skede, och di alltid rod till fiirgen, kom den toppiga mossan att utgora en av franska

revolutionens frihetssymboler under bendmningen bonnet rouge.

Den i ber?ittartraditionen si ofta omntmnda tomtemossan kan s?ikert till viss del

herledas till frihetsmossan som beskrMts hdr ovan men sannolikt anknyter den ocksi till
den stickade roda luvan, "rodmossan", som var en vanlig manshuvudbonad i svensk bonde-

miljo under framfor allt 1800-talet. Rodmossan bestod av ett l5ngt stickat ror, slutet i 5n-

darna, och den ena halvan stoppades i den andra si den blev dubbel, varefter ett br?im viktes

upp. Ibland hade mossan en tofs i toppen och brtimet kunde stundom vara flossat, det vill
s?iga forsett med tat uppriittstiende lugg. Denna mosstyp, som hade tyskt ursprung, im-

porterades till Norge, varifrin den spreds via handelsmiin till framfor allt bonderna i sodra

Norrland och Svealand.
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Nrir det giiller tomtens kladedr[kt i ovrigt

girr uppgifterna isdr. Av den muntHgatra-

ditionen framgir att han var grikliidd,

forsedd med jacka eller rock och b1mor.

Andra plagg som brukar forekomma i

berzittelsern a ar vantar och tr[skor eller

kiingor. Eftersom de ildsta berf,ttelserna

hirror frin medeltiden kan vi anta att

rocken var en kjortel, det vill sf,ga ett hel-

skuret, knllingt plagg med kilar i sidorna

som bars med ett biilte i midjan. Den gre

fdrgen som ofta pitalas, stdrker antagan-

det att tyget kan varadet under historien

vanligaste bekladnadsmaterialet av alla,

nzimligen vadmal. Men hur sig byxorna

ut? TiIl den medeltida kjorteln horde

hosor, ett slags tygstrumpor som inte var

hopsydda i grenen. Men tomten foljde

givetvis modet och anammade med tiden

rendssansens vida knzibyxor och under

1700-talet sn?iva kniibpror av tygeller gult, siimskat skinn.

Gir vi till konstniirernas tolkningar av den folkloristiska tomten och hans drztkt blir

bilden av kliiderna delvis en annan. Kilian Zoll, som 1851 utforde den forsta bilden av en

svensk tomte, kiadde honom i vit skjorta under en rod kort, oppen jacka samt linga byxor

enligt tidens borgerliga mode. Bonddriingen pi samma bild b?ir diremot kn?ibyxor av skinn,

det vitl sdga en ilderdomligare modell dn tomtens. Fredrik Wohlfahrt avbildade 1858 en

skiigglos, illmarig och grot?itande tomtegubbe med kommentaren att "...han 2ir kladd i gri
vallmarsjacka, kortblxor, och becksomsskor. Pi huvudet biir han en liten rod mossa."

J u LKLAPPsD tsrRl Erur6 Reru

|ultomten, det vill siiga den tomte som var direkt knuten till j+ht gtiden och som hade som

huvudsyssla att distribuera julklappar, introducerades si sent som pi 1860-talet. Denna ge-

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

ren |an-Ojvind Swahn har pi ett triiffsiikert stitt kallat honom bastard och konstaterat att han
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_ FnAN VADMALSKJORTEL TILL PLYSCHKAPPA _

En av de rildsta svenska avbildningarna av en jultomte,

publicerad i tidningen Stindags-Nisse nr 45, 1862.

Driikten motsvarar narmast en bondes kl2idsel pi 1700-talet.
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till hiilften 6r svensk hedning, till h2ilften kontinentalt helgon. De ?ildsta svenska avbild-

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

talen. I tidningen Sdndags-Nisse 1862 avbildas en liten tomtegubbe med skiigg i form av en

skepparkrans, kladd i lang viist med ett ljust, lingiirmat plagg under, morka kniibyxor och

ljusa kniistrumpor. Huvudbonaden iir en toppig, uppriittstiende mossa. Drliktmtissigt mot-

svarar detta n?irmast en bondes kladsel p[ 1700-talet.

I 1 865 -6rs upplaga av S \ndags-Nisse finner vi en sk?igglos, ung tomte som bar en hoft-

ling kjortel med skinnkantningar och i midjan ett biilte med nigon form av dekorativa be-

slag. Hans itsittande kniibyxor iir qorka, strumporna ljusa och skorna forefaller att vara tof-

felliknande, mojligen av en medeltida typ. Mossan, slutligen, ?ir toppig och modellen sidan

att den inramar ansiktet och tiicker oron och nacke. Enligt Barbro Berglund, som forskat om

tomtens klader, kan vi i dessa tidiga bilder se en svensk utveckling av folktrons girdstomte

till jultomte.

I JENNY Nvsrn6vs GESTALTNING

Redan 1875 fick den blott 18 ir gamla |enny Nystrom uppdraget att illustrera Viktor
Rydbergs Lille Viggs dfventyr pd julafton. D?irmed debuterade hon i rollen som skapare av

den ideala svenska jultomten. I otaliga massproducerade bilder gav hon honom karakt?ir,

livsmiljo, arbetsuppgifter och inte minst en begriinsad upps?ittning kliidesplagg. En kortfat-

tad beskrivning av den tomtegarderob som ]enny Nystrom lanserade visar att den korta, grfl

kjorteln med tillhorande laderbzilte definitivt var basplagget. Exempel finns ocksi pi grona

och bli kjortlar, nigon ging iiven roda. Till kjorteln, som i det hlir skedet hade samrore med

den samtida barndr?iktens kolt, hOrde sniiva kniibyxor av sdmskat skinn eller morkt tyg.

Kn?istrumporna kunde vara gri, bli, roda eller nigon ging tviirrandiga i wi kontrasterande

fdrger. Fotbekliidnaden var merendels triiskor av sydsvensk typ men 2iven liiderkiingor med

skaft anviindes i stor utstriickning. Andra plagg som di och di gav variation flt standard-

uppsiittningen var pdlsar, forskinn (laderforkladen), vantar och handskar.

Obligatoriskt plagg, ?iven i ]enny Nystroms genomslagskraftiga gestaltning av tom-

ten, var den rdda luvan. Konstndren forefaller att ha utgitt frin tvi olika modeller, dels en

liten toppig, strutformad mossa, mojligen sydd av tyg, utan varken briim eller tofs, dels lu-

van med uppvikt briim och tofs som formodligen var stickad.

Uppenbart Zir att konstndrinnan redan frfln borjan sokte inspiration i den folkliga

traditionens girdstomte. Inte minst de iildre plaggtyperna ger uttryck for detta. Det stir
utom allt Mvel att Jenny Nystroms tolkningar av jultomten, som producerades och spreds
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En samling jul- och nyirskort postgf,ngna

under det tidiga 1900-talet visar nigra av

tomtens drdkter. I privat ago

Bildbearbetning av Magnus Gustavsson,
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under hela 1900-talet och annu reproduceras, praglat allas vir uppfattning om hur en riktig

svensk tomte ska se ut.

AMERIKANSK KON}<URRENT KLADD I R6TT

Si lingt tomtegestalten med rotter i folklig tradition och hans nigot ilderdomliga garderob,

betraktad frin ett inhemskt perspektiv. Men ska inte tomten vara kliidd i rott? Den stora

innovationen frin vSst som skulle bli en konkurrent av rang var Walt Disneys filmtomte. I
den tecknade kortfilmen lultomtens verkstad frlrn lg32lanserades en firllvuxen, godmodig

tomte med helrod driikt och kraftigt vitt skagg.

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

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

Sundbloms jultomte lanserades for forsta gingen i samband med en kampanj for The Coca-

Cola Company i vilken en serie tomteportratt i olja anvdndes. Idag havdar Coca-Cola pi sin

hemsida att det var Sundblom som uppfann jultomten: "Innan Haddon Sundblom borjade

mila portriitten fanns det ingen allmlin uppfattning om hur jultomten faktiskt sig ut."

Coca-Cola-tomtens drzikt ar helrod och bestir av en kn2iling rock kn?ippt framtill och

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

brett liiderbiilte med ett tiimligen stort, gult spiinne mitt fram pi magen. Forutom rocken bar

han roda byxor nedstoppade i bruna stovlar med nedvikta skaft. Aven den roda luvan, vars

spetsiga topp h?inger ned pi sidan, har en bred vit piilskant.

Men vilken forebild kan di ha legat till grund for Walt Disneys och Haddon Sund-

bloms rodklndda tomte? Mycket pekar pi att det var tidningstecknaren Thomas Nast som,

inspirerad av forfattaren Clement Clarke Moores dikt A visit from St Nicholas, pi 1860-talet

skapade en tomte med pitagligt rund figur, som tog skorstensvdgen in i husen han giistade

for julklappsleverans. Nasts tolkning av Santa Claus hade vitt skagg och var ktadd i en rod

itsittande dress av piilsliknande tyg med vita kantningar, ett brett b2ilte med spiinne i midjan

samt pi huvudet en rund piilsmossa med en liten tofsforsedd topp. Mossan var dessutom

dekorerad med en kvist jirnek fiist i kanten.

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

losa rocken med breda piilskantningar i vitt och oftast utan kniippning. Den holls helt enkelt

ihop med ett brett b?ilte med ett iogonfallande spdnne framtill. Stundom var rocken forsedd

med huva eller kapuschong. Aven om det inte gir att leda till bevis, iir det ett rimligt an-

tagande att det iir i detta plagg vi ser jultomtens sl?iktskap med biskopen, senare helgonet

S:t Nikolaus, vilken i en m?ingd olika tolkningar avbildats med kipa, ett mantelliknande
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ceremoniellt plagg, ofta med kantning i awikande ftirg. Den ceremoniella huvudbonaden, en

biskopsmitra, har omtolkats till toppiga mossor av varierande form, ibland Sven med tofs.

MED VFTANGD ROC]< OCH ANSI}<TSMAS}<

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

lare, intagit en sj?ilvklar position i helgfirandet, siLviil i offentliga sammanhang som i foren-

ingslivet och den privata sfdren. Av beriittelser och fotografier att doma varierade tomte-

utstyrslarna frin person till person, allt efter fantasi och formiga men giveMs ocksi med

utgingspunkt i idealbilden av hur en jultomte skulle se ut.

Det gir givetvis inte att sammanfatta eller karaktdrisera de tomtedrZikter som utveck-

lades i detta skede men en vanlig losning var att wiinga en rock och komplettera med mid-
jeband eller biilte, halsduk och kanske pjdxor, stovlar eller grova skor. En v?isentlig detalj var

ocksi ett l5ngt skagg. Den roda ftirgen d?iremot tycks inte ha varit siirskilt viktig, forutom ndr

det giillde en detalj - mossan.

I stort sett motsvarade denna enkla forkliidnad de principer som giillde under sekler

vid utkliidselupptig i iildre tradition i samband med till exempel staffanssjungning eller

kringging vid tjugondag Knut. Skripukansikten, enkla hemgjorda masker, kompletterade

ofta utstyrseln.

Under 1900-talets forsta decennier introducerades pressade ansiktsmasker for jul-

tomtar som i hog grad bidrog till att gora b?iraren anonym. Tomtemaskerna, som av barn

ofta beskrivits som skriickinjagande, var i regel forsedda med skiigg av vit bomullsvadd och

en toppig mossa av rott kriippapper.

KO N FE T<TIO N E RADE TO MTE DRESSAR

Niir konfektionerade tomtedressar borjade introduceras pi 1950-talet var materialet ofta

rod flanell och de ingiende plaggen var byxor med resir i midjan, en jacka eller blus samt

en tomteluva. Ett losskiigg av bomullsvadd eller linblinor kunde ocksi hora till ett komplett

tomteset.

Dagens utbud av tomtedriikter iir betydligt storre iin for femtio ir sedan och hugade

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

visar detta med onskv?ird tydlighet. Den enklaste varianten bestflr av rod jacka med vita

piilskantningar, vit bomullssnodd i midjan, linga roda byxor och luva med vit piilskant och

vit tofs. En annan variant bestir av motsvarande plagg men materialet ?ir rod plysch vilket

hojer priset vlsentligt. Den tredje varianten skiljer sig frin de owiga di basplagget ?ir en rod
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kappa med fickor och kapuschong i badrocksmodell. En vit bomullssnodd knuten i midjan

haller ihop kappan. Tomtekappan med vita p?ilskantningar tillhor en klass for sig di den iir
rydd i exklusivlyxplysch. Enligt reklamtexten dr en tomtekappa praktisk darfor att den "gir
latt att svdnga om sig for en omedelbar verkan". Stora, lockiga, vita losskagg siiljs separat.

Aven butikskedjan Rusta salufor en tomtedriikt bestiende av rod jacka med vita p?ils-

kantningar samt lingbyxor och luva. Flera olika modeller av tomteluvor ingir ocksiL i sor-

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

piilstofs. En annan lu"rmodell ar forsedd med batteridrivna blinkande stjdrnor, infiillda i den

vita kanten nedtill. En sot luva for tomteflickor har, forutom vit kantning och rund tofs, vita

nedhiingande flator med roda rosetter.

Foretaget Doggie erbjuder Puppia tomtedriikt av rod fleece till hunden. Den bestir av

en jacka med Zirmar for frambenen samt en luva med rund tofs. Pi jackans rygg finns ett bro-

deri med texten "Merry X-mas". Samtliga plagg har vita piilskanter. Genom att miita hunden

enligt ett visst schema som Doggie tillhandahaller, blir storleken den riitta och passformen

bra. Detta iir enligt annonstexten: "Hundklsder fOr julens hojdpunkter".

ToMTEDFrAxts-cx^ar

Vid sokning pi niitet strax fore jul blev det uppenbart for mig att tomtekliider villar ett visst

huvudbry. Sdledes sl:ingde Bosse ut foljande forfrigan i cyberrymden hosten 2005:

Hej! Jag har trdttnat pd halvtaskiga tomtedrdkter och tiinkte nu sy upp en tomtedrdkt till mig

sjtilt i modell Coca-Cola-tomte. lag tir storlek M till L. Sambon vill ha en kniildng kliinning

som dr lite liingre baktill med en ldng cape utanpd i 'tomtetyg'. Har ndgon ndgra tips pd var jag

kanhittalampligtmanster tillbddemin drdkt och/ellerhennes? Jagharheller interiktigthittat
tyget som jagvillha. Vet nindgotpassande tygochvetvad detheter sd dompdtygbodenfdrstdr

vad det iir jag iir ute efter, sd skulle jagvara tacksam om ni ville liigga in en post htir.

Ett par veckor senare svarade Linda: "Titta pi monster till pyjamasar, nattlinnen, mysdres-

sar. . . Lycka till!". Bosse igen, exakt en manad fore julafton: "fag fir tacka for tipsen. Blir detbra

si liigger jag upp en liink hiir till monster + bild pi resultaten orn det finns intresse for det."

r6ns6x ATT KNYTA rHoP SAcKEN

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

vara Hiidd pi 2000-talet? Idag iir givetvis uppfattningarna dnnu mer divergerande iin tidigare
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beroende pi globalisering, kulturell mingfald och ett aldrig sinande bildflode som over-

skoljer oss. En snabb rundfrigning i min ndrmaste omgivning visar direkt att dLsikterna

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

personliga preferenser. En kollega foredrar den gri vadmalstomten, en annan den helroda

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

ndmnare tycks alltid vara den roda luvan.

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

minst genom de dltjZimt publicerade Jenny Nystrom-bilderna, i god siimja med den rod-

kladda, firllvuxna tomten av Santa Claus-, Coca-Cola- eller Walt Disneymodell.

RspEnnNSER

"fultomtens ursprung" av Barbro Berglund (I: ARV. Tidskrift fdr nordisk folkminnesforskning. Vol.13, 1957),

Kropp och kliider av Richard Broby-]ohansen (1969), Den svenska tomten ay UIIa Ehrensviird' (1979), Ndgra

bidrag till kiinnedom om syenskt allmogelit av Elias Grip (1917), Jenny Nystrdm - den folkkiira av Astrid och

Karl Iiider (1975), Folkdriikter av Anna-Maja Nyldn (1971), Folktrons dr av Ebbe Sch<in (1989), Den svenska

julboken av Jan-Olvind Swahn ( t ell).

Buttericles: www.buttericks.se, Coca Cola: www.cocacola.se, Doggie Dogwear: www.doggie.se, Hant-

yerkskanalens diskussionsforum: www.kanalen.org, Konaro Productions:vtvrw.konaro.se, Rusfa: www.rusta.se

Med ett siirskilt tack till konstfbrlaget Axel Eliassons AB.
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Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet,

IANGTANS LANDS}<AP

Av BrncrrrA SvENssoN

I betraktelse av ett traditionsm6ttat landskapsav-

snitt diir kyrkan flter hamnat i centrum och arbetsdel-

ningen mellan mor och far bestflr i att hon bakar och

han sktiter de tyngre sysslorna, finns det anledning att

undra om inte de postmoderna berdttelserna om det

splittrade livet och om traditionens dod 6r tiverdrivna.

Snrin iir vit och oskuldsfull, nflgra [nglar spelar ftir bar-

nen som dansar och leker. Att tomtar anses yaraivriga

natur[lskare beh<iver inte innebiira att de har en hcigre

grad av "ekologisk medvetenhet", men nog utstrfllar

bflde de lekfulla korna och de lyckliga svamparna en

naturlig lycka.

Den svenska tomtens lairdskap dr en komplex

verklighet som utgtirs av sfl'vdl biologisk som kulturell

mflngfald. Mflnga av vira mest komplicerade och art-

rika ekosystem finns i deras landskap, som formats

av en mycket lflng historia. I tomtelandskapet kan vi

ocksfl avhsa vflr historia, genom att uppmlrksamma

spiren av sflvdl enskilda individers arbete som tiver-

gripande strukturer i olika faser av det ftirgflngna,

fram till vflr egen tid. Ett ambivalent frlrhflllningssiitt

till naturen har fdrsttrkts i det moderna samhel-

let. Naturupplevelsen dr ofta dubbel fl ena sidan

skonhet och gliidje, fl andra sidan den ftirtvivlan som

finns i civilisationens ftiljdverkningar sflLsom ned-

smutsning, sltiseri och utmattning. I jakten pfl nya frlr-

hillningssiitt till naturen frirstiker vi komma frfln denna

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

renare levnadssttt och dem finner vi i tomtarnas land-

skap. Det iir i deras livsformer och frirhflllningsszitt som

vi sriker svaren.

Vflr relation till tomtarna i naturen kan jtmfriras

med vflr relation till kulturhistorien. Den ger uttryck

f<ir drdmmar och ideal snarare f,n att handla om deras

egenart. Samtidigt blir vi mer osdkra pfl vad tomtar

egentligen 6r frir nflgot och det blir allt svflrare att skilja

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

ras kultur pflverkat landskapet? Ser inte iinglarna lite

sktira ut och ligger der inte ocksfl en fallen iingel? Att hu-

sen [r sfl smfl mflste betyda attpriserna stiger dven itom-

teland. D et har blivit s fl dyrt att vis s a tomtar h6rb iirgeras

i spannar. Och har inte ett av barnen ftirs<ikt ge sig av

och dverskrida grinsen? Pe vtgen har hon sndrjts i det

glittrande silverband som avgr[nsar tomtelandet och

bildar rflgflng mellan innanftir och utanfrir.





ENDAST TOMTEN AFI NAKEN
oM KONSI KITSCH OCH REKLAM

Av Mn RLENE HucosoN

Under en promenad genom staden mtits vandraren av en mingfald av bilder som vi-

sar julens minga motiv. Vid ett hastigt iigonkast tir det samma gamla representationer

som flterkommer, men vid en ndrmare granskningfinns dessutom framstiillningar som

brper mot den giingse bilden avhur julen "ska" se ut.

Det jag miiter under min promenad iir mer fln en traditionell juI. I den konst,

kitsch och reklam som framtrtider under perioden frin den ftirsta advent till tjugonde-

dag Knut finner jag ett ifrflgas?ittande som fiir tankarna till de generationer av skolbarn

som tvingats recitera Viktor Rydbergs dikt Tomten och som Sindrat diktens viilkiinda

strof "Endast tomten dr vaken" till "Endast tomten iir naken/bar om baken/visar sta-

ken".

Detta busstreck tycks spegla vir samtid bAttre iin det ursprungliga innehillet i
dikten, diir en gflrdstomte pi en bondgird i slutet av 1800-talet kontrollerar att alla

sysslor iir utftirda medan han funderar iiver livets och diidens mysterier.
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ATT UTMANA DEN GODA SMAKEN

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

omri'de borjar och ett annat slutar. Kitschen, hiir definierad som hotorgskonst, retas med

"deh goda smaken" genom att lina in motiv frin siviil rendssansens mdstare och popkon-

stens idoler som den religiosa och folkloristiska bildviirlden. Modereklamen nZirmar sig de

fina salongerna genom att lina in konstfotografer, men flortar samtidigt med gatukonsten

for att finna en bred publik it de varor som annonseras ut. Konsten utmanar sig sj2ilv genom

att ndrma sig bide kitschen och pornografin for att prova grlnserna och erowa nya omri-
den och material. Var de exakta grdnserna egentligen gir ligger i den enskilde betraktarens

oga, men det iir iindi hiir, i detta griinsland, som den tabubrytande konst, kitsch och reklam

iterfinns som kan iakttas i det offentliga rummet. Kanske blir detta ocksi siirskilt mtirkbart

just under julen, en av vira mest idealiserade och traditionsbundna hogtider.

Bide konstnirer och kl5dskapare provar di pi att arbeta i nya material och pi ett

innovativt siitt omgestaltar de samtidigt julen. Pi Galleri Lewis i Soderfors samlas en grupp

pi tretton konstndrer for en irlig grupputst?illning titulerad Pepparkonst d?ir viildoftande

portrtitt, skulpturer, skilar och mobiler i grnddad pepparkaksdeg stiills ut. Pi hotell Birger

|arl i Stockholm forsamlas nigra kanda svenska kliidskapare for att klii varsin egenhandigt

designad julgran. Christer Lindarw har i sin skapelse lulstdngen frin2004 skalat av triidets

grenar ochbundit dem till en midsommarsting som dekorerats medblommor och gul- och

blirandiga band. Roland Hjorts guldsprejade Dddsgranblir en glamrockinspirerad skapelse

med svarta julgranskulor, rocklegender till 2inglar och svarta tomtar vid julgransfoten. Minst

grandoftande julen 2005 ar kanske Piir Engshedens julgran The Snowqueen somtiickts med

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

korerats med over femtio stycken Wunderbaum - med den ironisk valda syntetiska doften

"skogsfrisk".

Aven pi byggarbetsplatser uppvisas en egensinnig konstniirlighet. Vid bygget av

Musikens hus i Uppsala har nigon med en stund over svetsat ihop en julgran av armerings-

jiirn som sprejats vit och dekorerats med en ljusslinga av iildre modell, innan den stiillts ut till
allmiin beskidan pi en byggnadsbarrack. En vitsprejad julstjiirna i armeringsj?irn har dess-

utom satts upp pa stiingslet pi byggarbetsplatsens andra sida for att skenka extra julkiinsla.

I samma anda forstiirks julen i de privata tr5dgirdarna genom att husiigare uwidgar dekora-

tionerna till sina triidgirdar, dAr traditionella tomtar yaryas med elektriskt upplysta snogub-

bar av plast, lysande renar och sladar som efter amerikansk forlaga skapats av ljusslingor.

Utm?irkande for dessa exempel pi hur julen omgestaltas ?ir att de griinsar till kitschen. I en
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generation av konstntirligt intresserade som ironiskt vill retas med allt vad god smak heter

har kitschen funnit en helt ny publik som vdlkomnar det lekfirlla siitt pi vilket julens form-

sprik nu omtolkas. Exemplen ovan dr inte de enda. I inredningsbutiken Wohnzimmers

skyltfonster i Stockholm lockar en stiliserat julgransformad elljusstake som tdckts med rosa

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

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

sala mots jag av en skrdckinspirerad liten julgran i gl?insande svart plast som dekorerats med

doskalleformade vita reflexer. Hos Small stir en annan liten gran uppbyggd av elektriskt ly-

sande amaryllisblommor i rosa tyg. Den ersdtter foregiende irs uppblisbara julgran av platt

genomskinlig plast. En idd som dven iterfinns i reklamen frin postorderforetaget |ula, men

der ar granen over tvi meter hog, tredimensionell och har en bubblig g"l stjiirna i toppen.

I butikerna som s2iljer kitschigt krimskrams finns dessutom en veritabel invasion av

religiosa foremil som konverterats till smycken och bruksforemi,l som lampor och viigg-

klockor. Foremil som tidigare har betraktats som billiga souvenirer frfrn resor pi sydligare

breddgrader, men som nu tagit nya former och fitt upphirjd status. Vilken kitschZilskare

med sjiilvaktning kan motstiL en madonna med |esusbarnet i form av en exklusiv julgrans-

kula av handmilat blist glas eller en elektriskt upplyst julkrubba i zikta plast?

Den tekniska utvecklingen bidrar till framviixten av ny kitsch. I en silverbli Toyota

tillhorande ett akademikerpar i min bekantskapskrets, pryds instrumentbrddan av en liten

adventsljusstake i vit plast med flerftirgade diodrar. Den drar sin elektricitet frin bilens

cigarettlindare. En liknande funktion iterfinns i datafirmornas utbud av upplysta minia-

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

kontorsbord kring jul. Samtidigt dekoreras mobiltelefoner med dinglande mobilsmycken

och smi klistermiirken i form av snogubbar och tomtar. Displaybilder med julteman och

ringsignaler med kand julmusik kan laddas ner. Tycks det svenska utbudet for magert kan

julig kitsch dessutom importeras frin niir och farran via Internet. Varfor inte ett bide

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

SEXUALISERINGEN AV JULEN

Mitt i all denna omgestaltning fi.nner jag ocksi en sexualisering av julen. Reklampelaren

vid busskuren pi torget saknar visserligen den halvkladda och evigt leende Hennes & Mau-

ritz-modell som sedan juten 1990 gjort reklam for butikkedjans underkliider och signale-

rat att julen nu stir for dorren. Men trots att hon nu ersatts av en mer Pekladd modell, si

undkommer hon inte pahopp frin uppretade feminister som fortfarande kdnner sig foran-
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ledda att klottra kommentarer pi afifischerna. I versaler har nigon skrivit "Obs! Hon kan

bajsa ocksi, men det kostar mer". Detta for att driva med modellens konstlade pose och

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

kan dta, dricka, grita och kissa, precis som riktiga bebisar. Detta iir en konsstereotyp leksak

som hirdlanseras och ?ir uttalat riktad till smi flickor och deras mamma-/barnlekar. I en

growe tolkning kan orden dessutom anspela pi uttrycket "Fina flickor fiser inte" och de

prostituerade kvinnor som siiljer sina kroppar och stiiller upp pe det mesta, bara priset iir
det r?itta.

Det iir inte bara feminister som reagerar mot reklamen. Stor uppstindelse v?icks di
en gigantisk reklamannons for Hennes & Mauritz nya smyckekollektion av Solange hiings

upp pe byggnadsstiillningarna under renoveringen av Klara kyrkas torn i Stockholm under
julhandeln 2005. Trots den ansenliga ekonomiska kompensationen detta ska ge, stormar

forsamlingen mot reklamen och poiingterar att ]esus inte hjiilpte minglarna att siilja sinava-

ror, utan att han tviirtom sliingde ut dem frin templet - en debatt som ger bide forsamlingen

och Hennes & Mauritz utnrmme i media.

Under Sren har Hennes & Mauritz-affischerna utsatts for klotter, forstorelse och hu-

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

dekaler pipekar farorna med det avkliidda och smala ideal som uppvisas. Ditsprayade scha-

bloner visar tecknet for anarkafeministerna, n?itverket Feminista eller en hondj?ivul - ibland

signerade Simones dottrar, en referens till den feministiska forfattarinnan Simone De Beau-

voir. Aven sonderslagna reklampelare och nedrivna affischer har foljt i reklamkampanjernas

kolvatten. Vandringss?igner har uppstitt om hur miin kort i diket efter att ha sett annonserna

med Anna Nicole Smith, 1993 irs blonda bombnedslag med silikonbrost och injicerade liip-

par. Den halvnakna modellen har till och med klatts i en vdrmande stickad troja som fiists

pi affischen for att hon ska slippa frysa i snoyran dar hon, inte olikt huvudpersonen i H. C.

Andersens saga Flickan med svayelstickorna, forsoker siilja sina varor.

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

och sk?ir vandalism, har kommunikationsmedlen frin annonserna iteradopterats av reklam-

makarna. For att verka ungdomliga och tilltala en ny generation kunder att kopa de produk-

ter som annonseras ut har iiven de borjat anvdnda spritpennetextade och sprayade texter

samt riktiga klader i sina annonser.

Olika organisationer har ocksi anspelat pi Hennes & Mauritz-reklamen i andra syf-

ten. Fackforbundet Byggnads liit en manlig byggnadsarbetare inta Anna Nicole Smiths nu-

mera klassiska pose i en reklamkampanj mot hur giistarbetare utnyttjats inom byggindustrin.
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Vid juletid leker konstnlirer, designers och reklammakare med julens attribut och ttinjer pi grdnserna genom att utmana

tradition, religion, folktro, politisk konekthet och inte minst "den goda smaken". Resultatet blir en kollision mellan traditionellt

formsprik och modern gestaltning som dven tarformen av en sexualisering avjulen.

Foto; Marlene Hugoson 2004 ln$itutet fiir sprdk och folkminnen, Foto: Susanne Granlund 2003 ln$ilutet ftir sprdk och folkminnen,

Det feministiska niitverket Kvinnor utan grinser liit flera mdn inta poser som hlimtats frin
reklamen, for att pi si vis ifrflgasitta konsrollerna och vidga skonhetsbegreppet. Med stor

ironi har en okiind privatperson ocksi hiirmat det feministiska klottret och skrivit "sjuka

ideal" pi en av Arlas reklamannonser for smor - forest?illande en gyllengraddad peppar-

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

vokativ motor i samhiillsdebatten om hur kvinnokroppen framstiills och objektifieras i det

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

kroppar i praktiken har anviint kvinnokroppen som klotterplank!

Aven om den Hennes & Mauritz underkl?idesmodell som for en tid kom att hora julen

till nu forsvunnit, Iever och frodas sexualiseringen pi andra hill. Det Zir inte bara Hennes &

Mauritz som sdrskilt salufor underkl?ider i julhandeln. I kondomeria Lustgirdens s$tfons-
ter i Uppsala stir stela modedockor i sexiga underkliider uppradade. Trots butikens inrikt-

ning skiljer sig skyltningen relativt lite frin de storre kliidkedjornas skyltfonster. Lindex-

butikerna och Hennes & Mauritz nyoppnade Beautybox, for underklader, accessoarer och
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smink, har gitt steget langre iin kondomerian i sin julskyltning. Efter internationell forlaga

har dockorna positionerats i olika st?illningar for att de ska se mer levande ut. Effekten blir
bisarr. Endast ikladda underkl?ider och i nigra fall hoga klackar, stir och sitter modedock-

orna likt kliniska versioner av kvinnorna i gliidjekvarteren i Amsterdam.

DEN }<ONST-IGAJULEN

Aven inom konsten sexualiseras julen di konstndrer gor debattinliigg och forsoker bryta

julens sjiilvskrivet fredade position genom provokativ konst. Tre gymnasieelever frin
Bolandsskolans estetiska progr.rm i Uppsala gor under pigflende julhandel en aktion mot

de senaste irens vildtiiktsdomar, d?ir kvinnor som varit berusade eller haft for sexiga under-

kliider pi sig inte anses ha blivit vildtagna nlir fallet bedoms i domstol. Detta genom att fiista

varningstexter pi spritflaskor och stringtrosor med informationen: "Anvdndning av dessa

medfor skyldighet att sttilla upp pa ala former av umgiinge." Konstndrinnan Eva Hogbergs

triptyk eller.tredelade tavla Push up ?ir en parodi pi Hennes & Mauritz julkampanjer anno

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

lockiga huvuden med den vita pudeln Gretas huvud.

Det finns ocksi en sexualisering av julens mer etablerade attribut. Eva Hogbergs ut-

st?illning bjuder niimligen ocksi pi en julgran tillverkad av vanligt tidningspapper, dekore-

rad med penisar och pungar - tillverkade av Aftonbladets rosa sportsidor. Pi Konstfacks

julmarknad sttiller en elev ut en julgran kront med en guldfnrgad baby forestiillande |esus-

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

rerats av en sfl kallad uppblisbar Barbara. En framstiillning som inte bara utgor ett brott mot

den giingse bilden av julen utan samtidigt kan ses som en del av den religiosa avdramatise-

ringen diir det inte l?ingre ?ir tabu att driva med religiosa motiv.

Inte heller folkloristiska vdsen undkommer den pigiende avdramatiseringen. Pi
Rademachersmedjornas traditionella julmarknad i Eskilstuna har keramikern Marita Palm

tillverkat massor av nakna smi tomtar i tomteluvor och hon iir inte ensam om iddn. En

massproducerad tr?idgirdstomte - Iikt en blottare ikladd endast oppen rock och luva - stir-

rar vid sidan av en barbystad tridgirdstomtemor ut genom kondomerians skyltfonster. I
ett skyltfonster niLgra kvarter bort stir en likadan tomtemor alldeles ensam bland en m?ingd

exklusiva damunderkliider.

De senaste iren har en svensk-norsk julkalender utformad som en dokusipa ocksi

visats i Kanal 5. En parodi i traditionell julmiljo dar en julbock, en tomte och en tomtemor

har rostas fram. Precis som i de riktiga dokusiporna visas tomteaspiranternas diliga sidor
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och nakna hud i samma fornedrande anda som i verklighetens dokusipor. En av aspiran-

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

bombnedslag. Hon ar kand for att ha haft sex framfor kamerorna i dokusipan Big Brother

2004 ochfor 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 framstiills nakna, utan att de ocksi

forstis ha ett sexliv. Det nakna iir naturligtvis inte alltid detsamma som en sexualisering, dli-

remot upplevs det som siirskilt friimmande under en period di naturen 2ir insvept i sno och

di fotomodell liksom tomte borde vara extra pakladd for att mota midvinternattens kold.

Mellan konst, kitsch och reklam sker ett lekfullt utbyte av idder fiirgade av vir sam-

tid och det samhiille vi lever i. Den gestaltning av julen som formedlas iir del av den pi-

giende revitaliseringen av det svenska julfirandet. Diir anviinds dven folkloristiska vdsen

och religiosa teman for att spegla sexualiseringen vi moter i vir vardag. Det som allm?int

anses vara traditionellt, ibland iiven heligt, framstiills i ett provokativt grepp som viirlds-

ligt. Religiosa symboler, som i irtusenden varit drivkraften for den konsthistoriska utveck-

lingen, har h?ir devalverats till hogteknologiskt kitsch och likt reklamens modeller och klad-

butikernas modedockor klas iiven tomten av in pi bara kroppen'

RETnnNSER

Inspiration hiimtad frin Eva Londos arbete och forskning om kitsch och smak Utstiillnirigen "Gldmda bilder

- bjdrktavlor i vira hjiirtan" producerad av |onkopings liins museum 1999 samt titlarna: Uppdt viiggarna i

syenska hem. En etnologisk studie ay bildbruk (1993), Folklig disajn. Ett bidrag till Designdret 2005 (2005), "Fem

triidgirdarsomsamhiillsspegel" (I: Smdliindskakulturbilder2004.IskugganavGnosi\andan),Triidgdrdskonster.

Me d utbli ck fr dn hb glandet (1998).

Institutet fdr sprik och folkminnen, Uppsala: dokumentation av jularna 2003-2005 genomford inom

projektet Fdriinilrade sedvdnjor: ULMA 39333- 39338, 39179-39182, 39339-39346, 39348-39363. Insamling

om debatten kring Hennes & Mauritz-reklanen2002-2006: ULMA 39347. Television, Kanal 5: "fulbocken"

2002, "Tomtar pi loftet" 2003, "Vem vill bli Tomtens frtt?" 200412005'
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JUL, JUL, STRALANDE JUL
ATT DEKORERA MED ELEKTRISKT LJUS

Av Gdn,q.N SIdcAnp

Infiir julen biirjar varuhus och postorderfirmor annonsera om belysningsdekoratio-

ner. Det finns en miingd olika modeller i olika prisl?igen att viilja pfl. Naturligtvis iter-
finns gamla bekanta som luciakronan, julstjiirnan, julgransbelysningen och olika sor-

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

ljusgardin, stj?irnslinga, ljusniit, miniljusslinga, ljusslinga med griina ltiv eller rtida

hjiirtan, ljusslang, stjiirndraperi, istappsslinga och tallgirlang. Flera av produkterna iir
neutralt utformade och anviindbara fiir andra festligheter. Med den nya tekniken for-

mas olika lysande motivfigurer som julgranar, hus, sntigubbar, tomtar, renar med sld-

dar, julkrubbor, julklappspaket, triid, buskar, kvistar, stjtirnor, ljusbollar och mycket,

mycket mera.

ETT UPPLYST HEM

Det 2ir ett allmiint kint faktum att belysning skapar stimningar, kanslor och upplevelser.

Ljus iir betydelsefullt for att vi skall forbli harmoniska. Ljusterapi ?ir en medicinsk behand-

lingsmetod som anvlnds for att undvika eller bota depressioner. I ett land diir vintern 6r

lang och mork miLste man ta till vara mojligheten till gladje och harmoni med hjiilp av
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belysning. Den moderna belysningstekniken gor det mojligt att bygga ett personligt ljus-

scenario. Belysningsprakten signalerar ocksi viilstind.

Numera pigir ett intensivt utvecklingsarbete med nya ljuskiillor och armaturer for

bide offentligt och privat bruk samt for anviindning siviil inom- som utomhus. Denna nya

ljuskultur tar sig minga uttryck och ibland kan den bli overdidig. Ljusdioden, LED, forv?in-

tas fi en miingd olika anviindningsomriden inom framtidens belysningsteknik. Lysdioden

utvecklades 1962 med roda, grona och gula f2irger. Bl6tt och klarvitt ljus blev tiltgzingligt

forst i slutet pi 1990-talet. Lysdioder har en livsliingd pi tio ir, en lig energiforbrukning och

iir miljoviinligare ?in glodlampor. Deras ringa storlek mojliggor en armatur med fantasifull

design. En del belysta juldekorationer med figurmotiv anviinder holografiska material for att

skapa virtuella tredimensionella bilder.

Den nutida belysningstekniken, som forutom lysdioden inkluderar fiberoptik, lig-
energilampor och halogenlampor samt i viss min neon, har vidgat mojligheterna att skapa

nya spiinnande belysningsupplevelser. Tekniken ar latt att hantera for lekmen. Ljusslingor

gir till exempel att koppla ihop och bli nistan hur l6nga som helst. De nya mojligheterna att

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

den privata triidgirden under vinterhalvflret. Belysningsdekorationerna dr inte sirskilt dyra

och man byter g?irna ut dem n?ir det kommer nya produkter. Ibland kastas folirets b.ly.-

ningsdekorationer ut tillsammans med julgranen. Den vanan kan jiimforas med instiillning-

en hos iildre personer som kopte sin julgransbelysning eller elektriska ljusstake pfl 1950- och

60-talet och som blir missnojda niir reservglodlampor inte langre finns att kopa.

Att juldekorera bostaden, villan och tridgirden med belysning borjade bli ett mode

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

flertalet inskranker sig de elektriska juldekorationerna till nigra enstaka slingor inom- eller

utomhus, runt entrdn eller pi balkongen. Nigra kan dekorera ett triid med ljusslingor eller

sitta upp en fristiende ljusdekoration. En enstaka slinga kan ersdtta granen i enmanshushill

och smi l?igenheter. Andra har helt andra ambitioner ndr det giiller att lysa upp bostaden.

For dem borjar forberedelserna redan i oktober eller november for att de ska hinna bli klara

till advent. Reparation och byte av lampor kan ta flera dagar. Sjiilva uppsiittandet av alla

ljusdekorationer kan ta minst en vecka. Ibland Mngas de ta semester for att bli klara med

forberedelserna. For att underl?itta kliittrandet pi husets utsida hyrs ibland en s$ift men

det kan vara enklare att 16ta dekorationerna sitta kvar hela iret. For vissa iir det ett stort noje

att planera for nya idder och omarbeta dekorationerna varje 5r iiven om det blir arbetskr?i-

vande. Planeringen borjar ibland direkt efter julens avslutning di resultatet kan overblickas.
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En tydlig trend iir att dekorationerna utokas och blir alt vidlyftigare for varje ir. Ett totalt

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

Avsikten att gladja forbipasserande kan vara en pidrivande faktor for att siitta upp

dekorationerna. Den som har gjort det ett ir har svirt att inte forts?itta ndsta. V?inner och

grannar blir vana och driver pi, om belysningen inte kommer upp som vanligt. S?irskilt barn

gillar belysningsprakten men ocksi vuxna tycker att belysningen ?ir mysig, kul och ibland

vacker. Trots avsaknad av ljud, dven om sidan utrustning ocksi finns att fi, tror man sig vid
anblicken rent av fi hora julmusik. Personer som passerar bostaden tar foton och skickar

ibland tackkort for att visa sin uppskattning over belysningsprakten.

Det finns dock kritiska roster som tycker att belysningsarrangemangen iir priliga,
fula, banala och barnsliga. Kritikerna anser att det dr omoraliskt eftersom det innebdr ener-

gisloseri och att de kommersiella krafternas tillits dominera pi bekostnad av det iikta jul-

budskapet. For svenska ogon tycks det iinnu si liinge finnas en griins niir ljusdekorationerna

allmiint anses bli for fargsprakande och niir lamporna blinkar likt ett tivoli. For grannsiim-

jans skull rekommenderas att man frigar grannarna om lov innan man tiinder anliiggning-

en. Annu si liinge kriivs inte bygglov men den viixande trenden forventas kunna leda till
regleringar i vissa kommuner.

TRENDER OCH TRADITIONER

Flertalet av de nutida belysningsdekorationerna 6r amerikanska julseder som nitt Sverige.

Pi Internet finns webbportaler frin USA som beskriver hur man bast lyckas i konsten att de-

korerasitthusmedbelysningunderjden.Ettpiirontillfarsafran 1989 (NationalLaampon's

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

kiilla men allt ar inte amerikanskt. Aven resor till siirskilda turistmil under jultiden inspi-

rerar till att satta upp egna belysningsdekorationer. Tyska julmarknader dr ett exempel.

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

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

med grannkontakter och n[r dagspressen rapporterar om uppseendev?ickande belysnings-

anliiggningar. Liksom i use forekommer numera inofficiella tivlingar mellan villa?igare om

vem som har den hiiftigaste belysningen.

Om stora miingder lampor iir tiinda ndrmar sig kanske griinsen for vad husets el-

system ?ir dimensionerat for. Under vinterhalviret och siirskilt under julen iir minga elap-

parater pislagna. Ligenergilampor gor dock belysningsprakten mojlig utan att man drar

pi sig skyhoga elkostnader. En timer forhindrar diligt samvete for energisloseri. Slarv med
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En av flera

iflera bilder

ljusdekorationer ien villatrlidgird pa landet, december 2005. Foto: Peter Lundvall, som

i privat dgo

har dokumenterat jul pa Tjorn

monteringen kan vara livsfarlig dven om produkterna i sig iir siikra och det 2ir naturligtvis

riskabelt att kl?ittra hogt upp pi huset for att montera dekorationerna.

Forsiiljningen av julprydnader borjar redan i oktober. Forsiiljningssiffrorna piverkas

av snabbt v?ixlande trender. Ar 2001 var det haftigt att anvd.nda ljusslingan direkt pe jd-
bordet och lita den gi runt servisen. Lr 2O04var julstjiirnor pi fot en ny trend medan den

traditionella adventsljusstaken av trii frin 1950-talet var pi viig ut. Inomhus skulle det vara

plastiga slingor i transparantafdrger som lopte liings vZiggar och tak eller som dekoration i
skilar. Unga familjer gillar slingor och de anvdndes fliti$ i barnkammaren. Ar 2005 uppges

att den klassiska adventsstjdrnan i papp med belysning lever vidare men den har fitt friick-

are design. Istiillet minskar den klassiska julgransbelysningen for inomhusbruk. Med tanke

pi det stora utbudet av produkter iir det forstieliS att folk vill prova mi.nga olika dekorativa

nyheter.

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

vdrmeljus med lyktor. Sedviinjan bjuder att det passar bast med levande ljus pi till exempel

julbordet, gZirna i en gammal ljusstake och familjeklenod. Adventsljus iir svirt att tiinka sig

med annat 2in levande ljus. Risken for elavbrott under vinterns snostormar gor att levande
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ljus har bide en praktisk och kiinslom?issig betydelse trots allt modernt elektriskt ljus. Det

brinnande ljuset iir som ett levande vdsen och det fir latt en sakral betydelse som best for-

medlar julbudskapet. Elektriska julgransslingor fir dock affektionsviirde ntr de har funnits

hos familjen under minga 6r och piminner om tidigare jular.

JULLJUSHISTORIA.

Rik och overdidig dekoration kombinerad med si mycket belysning som tekniken medger

iir inget nytt vad det giiller julfirandet. Det ?ir en medeltida tradition frin Mellaneuropa att

dekorera jultrad och redan pi 1500-talet ber?ittas om hur formognare familjer dekorerade

ljusstakar och jultrad med kulort papper, glitter, ffug$adaprydnader och levande ljus. Det

levande ljuset och lyktor i olika farger har alltid varit nodviindigt for att framhiiva prydna-

derna och fi dem att glittra. De tyska julmarknaderna har en ling tradition som ljusfester

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

till att nya dekorativa material och kontrastrika syntetiska f;irger borjade anvdndas for att

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

stor tillverkare av julgransprydnader for levande ljus som exporterades.

Frin omkring 1880 kunde man kopa julgransprydnader i de storre svenska st?iderna.

Postorderfors?iljningen forbettrade spridningen av det fabricerade julpyntet. I katalogerna

iterfinns flera exempel pi olika lysande foremil. En tomte som gjorts sjiilvlysande med

fosfor, olika kulorta lyktor och en si kallad "dansande jullykta" som med hjiilp av gelatin

framstziller ett storartat ftirgspel salufordes exempelvis i Ahten och Holms kataloger i borjan

pi 1900-talet. Frin omkring 1870 gavs tips pi nya sorters j"lpyt t i illustrerade tidskrifter.

De forsta uppgifterna om hur man bygger en snolykta hdrstammar frin denna tid. Belys-

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

grundades Liljeholmens stearinfabrik. Till och med stadsgas anvdndes men i begr?insad om-

fattning for att belysa juldekorationer. Gronmilade bordsgranar av plit och utrustade med

ett antal briinnare som tlindes med tandsticka fanns att lina hos gasbolaget.

Sannolikt provades elektriskt tjus pi julgranen si snart glodlamporna kom pi mark-

naden. N?ir Thomas Alva Edison presenterade sin glodlampa 1879 drojde det enligt ame-

rikansk historia endast tre ir tills f:trgade glodlampor borjade anviindes till julgransbelys-

ningar. Det pistis att vicedirektoren for Edisons elektriska bolag var forst med idden. I sitt

hem i New York lat han szitta upp en roterande (!) julgran med vita, roda och bli lampor

som tdndes och slacktes omviixlande. Bostaden lig i ett kvarter som tidigt utrustades med

ett elektriskt ledningsn?it.
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1895 borjade Edison Electric Company producera julgransbelysningar. Lamporna var pii-

ronformade med en liten tipp i glaset diir luften pumpats ut. Det var koltrfldslampor med en

ljusstyrka motsvarande ett vaxljus. De forsta fanns bara i of2irgat glas men snart levererades

de i rott, gront, blitt, bernstensfdrgat, gult, purpur och mjolkfnrgat. De var avsedda for bide
julgransbelysning och festbelysning i allmiinhet. Lamporna tillverkades en kort tid senare

2iven i Tyskland och fapan. Niir glodtrnd av volfram som uppfanns ir 1907 borjade anvdn-

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

1919 borjade General Electrictillverka julgranslampor somvarkonformade som en liga och

denna typ har sedan dess funnits pi marknaden.

Det tyska inflytandet pi amerikanska juldekorationer gjorde sig pflmint niir milade

figurativa jullampor av tysk och osterrikisk tillverkning introducerades i use 1909. De fanns

i en miingd olika former och fiirger for att likna olika frukter, blommor, firylar,notter, clow-

ner, hundar, snogubbar och jultomtar. Lamporna var handmilade i vattenfast f?irg av pro-

fessionella leksakstillverkare. 1922 borjar japanerna industritillverka liknande lampor. I use

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

julbelysningar som satte en iira i briljera med dekorativa ljuseffekter. Glodlampor fanns i en

miingd olika former och fiirger samt var ibland utrustade med olika tekniska finesser som

gav blinkande, rinnande och bubblande ljus for att forhoja den festliga effekten. Pe D20-

talet borjade glodlampstillverkarna uppmuntra sina kunder att tiivla om vem som hade den

basta ljusdekorationen med f;irgade lampor i syfte att uppmuntra forsiiljningen. Aven om

depressionen och andra viirldskriget bromsade utvecklingen nigot i use kan man sdga att

amerikanarnas starka intresse for att illuminera julen hade slagit rot redan i borjan pi 1900-

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

Det drojde dock innan de amerikanska lekfulla ljusidderna nidde andra lander.

Utvecklingen var mer forsiktig. I Sverige annonserades om elektriska julgransbelysningar

redan pi 1890-talet. |ulgransbelysningar borjade siiljas i liten omfattning pi 1920-talet och

det fanns slingor med lampor i stearinljusform. Kooperativa Forbundets glodlampsfabrik

Luma borjade ir 1933 tillverka julgransbelysningar. 1939 introducerade Philips den elek-

triska ljusstaken som en ansttilld tillverkat for privat bruk. Forsiiljningschefen mottes forst

av misstro eftersom minga inom foretaget trodde att folk bara ville ha levande ljus for julfi-

randet. Elljusstaken ar alltsi en svensk uppfinning men det drojde till 1950-talet innan jul-

gransbelysningar och andra elektriska ljusdekorationer blev vanliga i alla hem.

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

tionsbelysning har blivit helt dominerande under 2000-talet. Stora delar av produktionen
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sker i Asien men den elektriska belysningstekniken kontrolleras av nigra multinationella

bolag. I Sverige domineras marknaden for julbelysning av tre inhemska foretag som tillver-

kar flera hundra olika modeller. De satsar intensivt pfl uffecklingen av nya produkter och

de har lyckats etablera svensk belysningsdesign i utlandet iiven for andra sorters armaturer.

fulbelysningen s?iljs friimst i Europa men iiven i l?inder som USA, |apan och Brasilien. Fabri-

kerna ligger i Sverige och i liglonelander som Polen, Ungern, Estland och Kina samt owiga

Asien. Leveranssdkerhet iir avgorande eftersom juldekorationerna miste levereras i riitt tid

till alla Sterforsiiljare, stora som smi runt om i viirlden.

|ulen innebiir bide andakt infor ett kristet budskap och festligheter. For bida syftena har

sedan liinge ljus och lyktor anvants for att skapa den riitta stiimningen. For andakten 2ir det

enstaka levande ljuset det enda rdtta, men for festens gliidjerus har det alltid i mdnniskans

historia funnits en onskan om ljusbliindande prakt och overdidigt glitter. Onskan om att

skapa ljusprakt under julen begr?insades tidigare av de tekniska mojligheterna. Dessa har

blivit allt mer mojliga att overvinna med hjalp av modern belysningsteknik som utvecklas i
snabb takt. De moraliska och estetiska aspekterna pi ljusets anviindning kommer ?iven fort-

siittningsvis att engagera miinniskor.
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Handst0pta ljus pi julmarknad i Alvsiker, Halland, december 2004. Foto: Carina Ahlqvi$ DAG/ln$itutet ftir sprik och folkminnen.

rAruKA JUL

Av vrancARETA SrrcsoorrER

I utkanten av en liten Smfllandsby bodde ffru ogifta

gamla syskon pfl ett ensligt beliiget torp i skogen. Varje

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

nia och ett hemsttipt grenljus. Rtida Korset stod bakom

gflvorna .laghade frirtroendet att tlverltimna gflvan 6r

efter flr pfl julafton. Pi ftirmiddagen gick jag dit ftir att

vara dar i god till klockan tolv. Dfl stod vi stilla pfl ve-

randan och lyssnade htigtidligt pfl de avliigset klingan-

de kyrkklockorna som ringde in julen. Sedan vlntade

finrummet med kladd julgran och kaffe med bullar.

Mitt pfl bordet sattes begonian och grenljuset som inte

tdndes. Ftir fint f6r att tlndas. Men inte heller vanliga

stearinljus fanns i huset. Levande ljus htirde inte till i

denna viirld.

Runt om i fOnstren, pi sekretdren och pfl blom-

bord stod de gflngna flrens grenljus. Fullt intakta men

dammiga. Nerstuckna i bjtirkklossar och med rtida

sidenband konstfullt snodda kring den nedre delen. I

julgranen slingrade den otiinda elektriska ljusslingan

rinda till topps och vevgrammofonen knastrade fram

sjrimansvalser. Den enda lampan som var tdnd i vin-

termrirkret var taklampan som spred ett matt ljus tiver

rummet. fulens kanske frdmsta attribut ljusen

fanns det tack vare R<ida Korset rikligt av, men inte

spred de nigot mysigt julstiimningsljus. Trots detta

harskade julens ande tiver rummet och julstiimning

kunde man ha skurit tjocka skivor av.

Mrinniskors medvetenhet om htigtiden gtir julen.

Ett t[nt juleljus i juli gdr ingen jul, men det gtir inte

heller ett grenljus pfl julafton, tdnt eller ottnt. Vi mflste

hjalpa till - tdnka jul - ladda ljusen med jul.





INGEN JUL UTAN JULGFIAN
KULOR, GLITTER OCH NOSTALGI

Av Tonn Wlrr

Bland granens griina grenar hiinger garntomtar och halmsaker. |ulgransljusen mjuka

sken reflekteras i glitter och blanka kulor. "Ingen jul utan julgran." Si skriver en lqrrko-

herde frfrn Viistergtitland i sitt svar pi en frigelista om julgranar ir 1935. Han minns sin

barndoms granar som sjiilvklara, trots att sedviinjan di var ftirhflllandevis ny i Sverige.

I svaren pi frigelistan Nz iir ilet jul igenberrttar miinniskor runt om i Sverige hur de

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

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Gtiteborg och Folklivsarkivet i Lund. I
svaren frin Nordiska museets meddelare finns, bland mycket annat, beskrivningar av

traditioner och tankar kring julgranen.

JULGRANENS HISTORIA

|ulgranens rotter strdcker sig ned till senmedeltid i Europa, men i Sverige blev den inte en

etablerad tradition forriin under slutet av 1800-talet. Pi 1500-talet holl hanwerksskrin och

kopmannagillen i sodra Tyskland och Schweiz fester i juletid. Frin dessa fester finns upp-

gifter om jultrad, frin vilkas grenar fattiga barn kunde plocka iipplen och kakor. |ultr?iden

spred sig med tiden iven till hemmen och ur dem utveckiades si sminingom den julgran
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som vi kiinner till. De tidiga julgranarna var smfl och stod pi bordet. De kladdes med kakor
och frukter och pi 1600-talet borjade man dven dekorera dem med ljus.

I ett brev skrivet av grevinnan Christina Wrede-Sparre omtalas for forsta gingen en

svensk julgran. Hon beskriver ett julfirande pi godset Stora Lundby i Sormland ir 1741.

I salen, beriittar grevinnan, stod en stor gran med ljus, iipplen och saftanskringlor som

dekoration. Pi golvet runt omkring granen lig julgflvorna. Forst pi 1800-talet etablerades

julgranstraditionen pi allvar i Sverige. Till en borjan i rika familjer, sedan i de viilbiirgade

borgarfamiljerna och till slut ?iven i enklare hem.

EIARA IN OCH KLA GRANEN

Julgranen iir kanske det mest spektakulara av alla prydnader som hor julen till. Att btira

in ett triid frin skogen - eller bara ned en plastgran frin vinden - och kla det med ljus och

vackra saker ilr en mycket pitaglig markering av att vardagen overgALr i fest. En viktig julfor-
beredelse i minga hushall ar darfor att skaffa hem granen. Nigra hugger sin gran i skogen,

andra koper den eller har en plastgran som anydnds 5r efter ir. I svaren frfln Nordiska mu-
seets meddelare anas ibland en romantisering av det forsta av dessa alternativ. Att ge sig ut i
vinterskogen for att hugga julgran passar vdl in i den idealbild av en "gammeldags" jul, som

minga drommer om. I minga familjer dr det mannens uppgift att skaffa granen, siga till och

siitta den pi plats i foten och siitta i julgransljusen. "Granen dr levande vanlig gran, inkopt
hos en idrottsforening med forsiiljning i niirheten. Det iir pi gingavstind, si jag och min
fru eller en av dottrarna brukar bara hem den: en bar i toppen och en i iinden. Det iir min
uppgift att ta in granen, kapa den till liimplig litngd och s?itta dit belysningen samt stjiirnan

i toppen."

Niir granen ?ir pi plats skall den klas. Trots att minga uppger att det ?ir kvinnan som tar

hand om det mesta julpyntandet iir det ofta mannen som tillsammans med barnen klzir gra-

nen. Om det finns vuxna barn i familjen 2ir det ofta de som kliir granen ndr de kommer hem till
jul. "Min man koper granen och s2itter i ljusen. Min dotter kl?ir den med rakt silverglitter och

roda och vita kulor plus nigra pappersiinglar och halmpynt som vi fitt av farmor."

Forr var det vanligt att granen skulle klas sent pi kviillen innan julafton och sti som

en vacker overraskning di barnen vaknade nd.sta morgon. |ulgranen 5r fortfarande speciellt

viktig i barnfamiljer. Och det iir viktigt att granen inte kliis for tidigt, dven om det numera dr

vanhgt att barnen iir med och kkir den. "|ag iir mycket gammaldags traditionell niir det giiller

att inte borja pynta for tidigt, avskyr att se julgranar och tomtar inne hos folk i borjan pi
december, sj2ilvklart fflr alla gora som de vill, men jag tycker de tar ut julen i fdrskott." Men
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det finns ocksi julgransrebeller som ger emot traditionen och kltir granen mycket tidigare:

"lagvet att man skall kla granen kviillen fore julafton men det iirbara jagsom gillar att jul-

smycka si jag fir bestiimma sjiilv helt hur jag vill ha det ( . . .) jag iilskar att tiinda granen och

julstakarna pi de morka mornarna i borjan pi december."

ruyx6era souvENtFlER ocH Anwoa MtNNESSAKER

)ulgransprydnader dr ofta ?ilskade forem6l, som virdas omt och hangs upp 6r efter 5r. Sam-

tidigt koper minga giirna nya saker till julgranen. En del av meddelarna beriittar att de koper

julgranssaker n2ir de iir utomlands. Prydnaderna blir di inte bara en vacker dekoration utan

ocksi ett minne av resan. I ett nytt forhallande eller di par bildar familj ar det ocksi viktigt

for minga att kopa eller tillverka sina egna julsaker. De gemensamma julsakerna blir en

markering av att de hor ihop med varandra. Men starkast kanslor viicker kanske iindi de

prydnader som iirvts efter foriildrar och mor- och farfOrtildrar. De iirvda prydnaderna biir pi
minnen frfln barndomens jular och familjemedlemmar som kanske inte liingre finns i livet.

"Forra iret kopte vir dotter till en massa bli och rdda kulor och kompletterade med. Si den

blev si grann och lika grann dr den i 6r. Den viktigaste saken ?ir en lite docka, som jag fick av

min far, min forsta jul. Den har suttit inne vid stammen varje jul i 67 ir."
Det speciella forhallande till iirvda julgransprydnaderna ?ir en del av den nostalgiska

Iangtan tillbaka till "forr i tiden" som priiglar hela julen. Manga dr extra mina om traditio-

ner - inte minst familjens egna - i juletid. Som ingen annan hdgtid ?ir julen en tidpunkt di
mdnniskor soker efter trygghet och sammanhang genom att blicka bakat i historien. Aven

vid nyinkop till granen viiljer minga att leta efter itldre, begagnat julgranspynt istiillet for att

kopa nytt.

En sak som jag diiremot iir viildigt fdrstjust i, dr ett komplett set med tio stycken gamla ljushdl-

lare sommanhar tilllevandeljus i granen. Vihar anviint dem i dr istalletfdr attha elektriska

ljus. laghittade ljushdllarna i hdstas i en antikvitetsaffar i Kbpenhamn. Aven de julgranskulor

yi anviinder tir lite iildre, de kommer frdn min sambos familj och det finns inte tvd stycken

som iir likadana. Jaghade nog gdrnahaft enlite enhetlig stilpd julgranen, sd om jaghittar ett

enhetligt set med gamla julgranskulor sd kdper jag nog dem. Man kan nog siiga att vi fbr det

mesta tycker att dldre saker tir snyggare och roligare att ha, iin nyproducerade.
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JULGRANENS FEM.I.TOPP

|ulgranskulan 6r en mycket populiir prydnad i granen. Siirskilt de roda kulorna d.r uppskat-

tade, i gott siillskap med kulor i gold, silver, blitt och gront. Glitter, halm- och triifigurer,

garntomtar, iinglar och julgranskarameller tillhor andra klassiker i julgranen. Diiremot hor

iitliga prydnader - iipplen, notter, kakor och godis - som var vanliga i 1800-talets granar inte

sjiilvklart till julgranens prydnader liingre. Girlangerna med svenska flaggor, som vid forra

sekelskiftet giirna draperades i granen, har ocksiblivit ovanligare.
' Det fflr inte heller vara for mycket prydnader i julgranen - granens gronska fir inte

forsvinna. Den "amerikanska julgranen" med m?ingder av glitter, kulor och blinkande lam-

por har inte slagit igenom i svenska hem. Inte heller aff;irernas viilstylade designjulgranar

verkar spela nigon storre roll for hemmajulgranens utseende. Det iir familjens egna prydna-

der - kopta, iirvda eller hemmagjorda - som h?inger bland granens grenar.
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sYurA, stLL ocH SAFFRANSEIULLAR
JULAFToNS MAT ocH rvAlrloeR

Av CnaRLorrE Hacsrndvr

|ulafton iir klappar och tomtar, Kalle Anka och julsflnger. Det iir levande ljus, glittrande

jutgranskulor och doften av apelsiner. Det iir bestik av eller hos sl?iktingar, kanske ocksi

grit och gr?i[, besvikelse och stress. Men hur julafton iin firas i olika familjer, och hur

olikaden iin upplevs avolikapersoner, ir det en saksom iirgemensamt fiir allajulfirare:

man dter. Man giir det dessutom mycket, liinge och ofta. En av de viktigaste delarna av

julaftonsfirandet, itminstone ftir de vuxna, utgtirs av maten.

ANKoR eA reve ocH KoRve,n eA EIoRDEN

I de ber?ittelser om nutida julfirande som finns samlade vid Folklivsarkivet i Lund redogors

ingiende for olika korvar och sillinl?iggningar, smikakor och gratiinger. Beriittelserna, 90

stycken, dr svar pi en frigelista som sdndes fi2004 samt drygt 200 enk?iter dar olika perso-

ner kryssat i och kommenterat vad de it under julafton detta 5r. Minga 5r mycket sinnliga

och som lasare kan man ndstan kiinna lukten av kottbullarna, hora prinskorvarna smdcka

i stekpannan och se de vackert dekorerade faten med kil och gronsaker i olika flirger. De

l6nga uppr2ikningarna av alla kakor, ndstan uteslutande hembakade, som seryeras runt om

i landet pi julafton fir det att vattnas i munnen. Man undrar hur den diir leverpastejen
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egentligen smakar, den som fastern till allas gladje gor varje jul, och vad det ?ir for hemlighet

birkom svigerns fantastiska marinad till revbensspjiillen. Maten iir speciell pfl julafton och

den iir lagad med omsorg.

Av beriittelserna framgir att hela julafton ur matsynpunkt dr annorlunda. Frukosten

kan visserligen besti av kaffe och smorgis Sven denna dag, om det 2ir det man brukar dta,

men sdllan samma slags brod och piliigg som till vardags. Kanske iir det di de forsta ski-

vorna av julosten skdrs, kanske iir det di skinkan avsmakas. Serveras inte vortbrod, en brod-

sort som ursprungligen var en mellansvensk specialitet men mrmera dts over hela landet, iir
brodkorgen istiillet ofta fylld med nigot annat hembakat. En del ater risgrynsgrot, en del

bara kakor. Med tanke pi alla kommande miltider under dagen giiller det att ta det lugnt pi
morgonen! Frukosten kan dra ut pi tiden och det 2ir mysigt att sitta vid bordet med levande

ljus och k?inna julstlimning. I fonstret h?inger adventsstjiirnan, bordet iir tiickt med rod duk

och i en kruka stir en hyacint eller en amaryllis. Men miltiden kan ocksi behova klaras av

ganska raskt eftersom det 5r mycket som ska goras. Kanske kommer det giister framit ef-

termiddagen och maten som di ska serveras miste forberedas. Eller kanske ska man aka till
sl2iktingar och miste komma ivag i tid.

Ska julen fi.ras hemma, vare sig det kommer giister eller inte, miste bordet dukas.

Visserligen drojer det iinnu ett tag, men extrastolar kan hamtas eller duken som ska anvdn-

das kan strykas. Aven om det dr matefl som stir i centrum ?ir ocksfl dukningen betydelsefull.

En miltid bestir av mer dn mat. Liksom det inte bara dr smaken utan lika mycket doften

och synintrycket som styr upplevelsen av maten, ?ir det vikti$ att den serveras och avnjuts

pi ett siitt och i en miljo som gor att den kommer till sin riitt. I minga beriittelser betonas

hur viktigt det ir med dukningen: man anvd.nder en speciell duk, dekorerar med blommor

eller vdxter, plockar fram fi.nporslinet och tygservetter eller servetter med julmotiv. Ljussta-

kar, ofta speciella sidana, placeras ut och stearinljusen tiinds lagom tills miltiden ska borja.

Minga ndmner att vissa foremil, som ljusstakar, assietter, dukar eller upplaggningsfat, ar

arvegods. Kanske ?ir de inte s?irskilt dyrbara r?iknat i pengar. Ur ett k?inslom?issigt perspektiv

iir de desto vZirdefullare: "Bordet ska ha fin broderad duk och mormors gamla trearmade

triisljusstakar ska sti pi bordet" skriver en kvinna. Det iir en speciell kiinsla att liigga upp

sillsalladen i samma skil som farmor en ging anvdnde, minga blir nostalgiska niir de ser

ljusen brinna i samma stakar som de minns frin sin barndom.

Till vardags iits lunch i skolan eller pi jobbet, hemma eller pi restaurang. For vissa iir
den dagens huvudmiltid, for andra iir det middag pi kv?illen som dr viktigast. Men oavsett

detta ?ir lunchen stillan en mfrltid di man i vanliga fall bjuder in giister eller sj?ilv ?ir giist.
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Pi julafton diiremot iits minga luncher tillsammans med sliiktingar. For en del iir lunchen

denna dags "riktiga" miltid; det ar di julmaten serveras. Ofta borjar den inte mitt pi dagen

utan nigon timme diirefter. Den hiller ocksi pi betydligt l2ingre iin en vanlig lunch. Andra

har flera olika sliiktingar som de ska triiffa under julafton och lunchen blir di ett tillf?ille att

fira jul med dem som de inte firar med pi kv?illen. Kanske iker de hem till mannens foriild-

rar och 6ter grot, doppar i grytan eller dter lutfisk for att sedan under kvlillen ha julbord i
det egna hemmet med kvinnans foriildrar. Hur man ?in gor iir det tydligt att julafton iir en

familj- och slZikthogtid och detta miirks inte minst vid miltiderna. Det iir sliiktingar som

iiter tillsammans: mostrar och farbroder, systrar och kusiner, sviirforiildrar och morfiider.

Det 2ir ytterst fi som iiter tillsammans med vdnner, fler uppger att de iiter ensamma. Antalet

personer kring bordet varierar frin en till trettio men vanligast iir att det tir mellan fyra och

tro.

Klockan tre iir det Kalle Anka pi teve och detta faktum har stor betydelse for niir man

dter. "Kaffe och kakor iiter vi medan vi ser pi Kalle", berdttar nigon medan en annan uppger
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att julmaten serveras efter detta program. Formodligen innebiir det att nflgon eller nigra

avstir tevetittandet och forbereder miltiden under tiden. Den iir ofta organiserad som ett

knytkalas och de olika r?itterna iir lagade tidigare. Ofta har ansvaret fordelats mellan olika

personer, som inte s?illan fir i uppdrag att bidra med just "sin" rdtt ir efter ir. Hela famil-

jen koper och lagar, skriver en flicka, utom pappa som hdmtar granen. For majoriteten av

julfirarna iir det nigon ging efter att Kalle Anka har slutat, det vill siiga efter klockan fina,

som julaftons huvudmiltid'ats. Det iir di de hugger in pi dignande julbord med sill, korv,

agg, kottbullar, skinka, gronsaker, lax, |anssons frestelse, ost, leverpastej, rodkil, brod och

potatis. Dessa rdtter ?ir de som fitt allra flest kryss i enkatsvaren. Framfor allt korv, i alla upp-

tiinkliga varianter, tycks liksom skinkan vara ett miste. Den senare iir si sjiilvklar att dven

om de sj?ilva eller gisterna inte iiter kott vill minga iindi ha nigot skinkliknande pi bordet,

griljerad kilrot till exempel.

Pi samma s?itt iir det med sillen: ett julbord utan sill iir inget julbord. Hiir riiknas det

upp alla mojliga sorter och inliiggningar och ?iven om det finns vissa som iir irligen iterkom-

mande inslag hos vlildigt minga, ndmns ocksi flera ovanliga kryddningar. Sill hor,liksom

kottbullar och kakor, till de r?itter som de allra flesta gdrna, eller ibland definitivt, vill ska

vara hemlagade: "Ett julbord utan hemgjord inlagd sill i olika former skulle jag inte kunna

t?inka mig. Det ?ir viktigt". Experimentlustan tFcks ocksi vara stor. Med ett par klassiska

inliiggningar pi bordet, kanske kopta sidana, finns utrymme att misslyckas med en tredje.

Blir den inte god provas en annan niista ir.

MUsr ocrr rqAsreru

Varfor det iir si viktigt att vissa rdtter miste Vara hemlagade iir nigot man minga ginger

inte reflekterar siirskilt over. De smakar helt enkelt battre. Men kanske iir detta inte hela

forklaringen. Pi samma sdtt som det finns rdtter som "miste" finnas med och som iterkom-

mer ir efter ir, skapar det hemlagade och hembakade en klinsla av kontinuitet och trygghet.

For det talar ocksi betoningen av geografiska rotter och ursprung: det ska vara gronkil for

att sliikten hdrstammar frin Halland, sill inlagd pi farmors blekingska siitt eller kroppkakor

for att familjen har smilandsk eller oliindsk bakgrund. En kvinna beriittar att hon alltid gor

brunkfll efter ett recept som kommer frin hennes svdrmor i Goinge. Hon forts?itter: "Efter

brunkilen kokar jag gronkil till vir hallandska lflngkil. Strax efter lucia gor jag saffrans-

brod med ganska mycket saffran. )ag gor dubbla lussekatter i modell som mor haft med

Julskinka framstir s0m ett "miste" pi de flesta julbord i Sverige. Foto: Susanne Ewert 2004 Folklivsarkrvet. )
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Julbordet i ett privat hem, julafton 2004. Foto: Carina Ahlqvist,

DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen,

sig frin Dalarna". For[ndringar sker,

ibland dramatiska s6'dana, bide i den

lilla vdrlden bestiende av familjen

och slakten och i den stora. Men si
liinge julmflltiden dr den samma,

siv[I vad det giller maten i sig som

forberedelserna, dukningen och tid-

punkten for itandet, kan den furg-

era som en motvikt och kontrast. De

regionala ritterna blir dtbara symbo-

ler for tillhorighet och historia. Den

hemlagade maten, som mammas sill-

salIad, moster Lenas kola och farfars
leverpastej, bidrar till k[nslan av att

det iindi finns nigot fast i en flyktig

vdrld. Om allt [r forinderli gt ar i aIla

fall j ulmiltiden bestindig.

Det 6r mycket kott pi de svenska jul-

borden, framfor allt flask. Under his-

toriens ging har flaskkott varit ett

stiende inslag i det svenska kosthillet, iret runt och for alla samhzillsklasser, till den grad att

"flask" mer eller mindre varit liktydigt med "kott". Till vardags fick vira forftider emellertid

hilla tillgodo med insaltat flask och det var bara till jul det serverades farskt sidant. Di pas-

sade de i andra sidan pi att irta desto mer, nflgot som alltsi marks :in idag pi vira julbord.

Det finns ocksi mycket fisk i form av sill, lax och, fr?imst pi de julbord som iits i sodra delen

av landet, il. Brod och ost finns pi de allra flesta, oftast flera olika sorter, oberoende av vad

som i owigt iits. Agg forknippas med pisken men eftersom det vanligen serveras iigghalvor,

dekorerade med majonnds, r5kor eller kaviar, till sillen liksom till laxen, hor iigg ocksi till
julen. Agg ar darmed ett av de allra vanligaste inslagen pi julbordet, vanligare iin sivZil lever-

pastej som |anssons frestelse. Gronsaks- och rotfruktsrdtterna ?ir ocksi minga och bestir,

forutom av den ofta forekommande rod-, brun- eller gronkilen, av allt frin kokt potatis,

broccoligratiinger och tomatpajer till gronsallader, spenattimbaler och morotslidor. Minga

uppger att gronsakernablivit allt fler och att det inte 6r sammakottdominans som de minns

frin sinbarndom.
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Det f,nns siledes en del retter som de allra flesta dter, och julborden kan tyckas likna var-

andra. Det gor de forvisso ocksi men samtidigt skiljer de sig v?isentligen at. AIla har sina

"misten" och det som for den ene 2ir absolut nodviindigt ?ir for den andre lika omojligt.

Dtir nigon vill ha kumminflask och bruna bonor vill nigon annan ha kroppkakor och ton-

fisksallad. Virrullar, riiksallad, koftakebab och rimmad tunga har sin givna plats pi vissa

julbord men dr ot?inkbara pi andra. Att inte kunna tiinka sig en viss rntt pi julbordet ir 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 owig mat. Men minga har hittat nya rdtter, som

traditionellt inte brukar ingfl pi ett julbord, som de tycker kompletterar de gamla. Ris och

couscous, giirna smaksatt med saffran och kanske hackade fikon, dr exempel pi sidana.

Saffran och fikon dts i stora delar av viirlden iret runt men hor for mflnga svenskar friimst

ihop med julen. Den som stiiller ett fat med saffranskryddad couscoussallad pi bordet mel-

lan skinkan och kottbullarna har plotsligt ett nytt inslag som iindi knnns juligt.

Det iir dock inte alla som iiter julbord. En del foredrar istiillet anka,lammstek, kalkon

eller fleskstek. |ulmat iir inte forknippat med smorgisbord i minga andra lander och om de

som fi.rar tillsammans har olika traditioner och onskemil fir de kompromissa. Kanske dts

svensk julmat en dag, tysk eller dansk ndsta. En familj har lost det si att det serveras svensk

julmat pi julafton medan svdrsonen, som har polska rotter, stir for maten pi juldagen. Di
bjuds det pi "en sdrskild sorts korv som kallas 'vit korv', och si ?ir det borsjtj, rodbetssoppa,

och olika sorters kel, bl a surkA,Ll och nigon mer sorts polsk korv och sylta, det iir mycket

gott och ett nytt inslag i virt julfirande". I en annan familj, dar en av foriildrarna dr engelsk,

seryeras kalkon pi julafton. Det tycker alla iir bra for vid det laget har de redan hunnit med

ett antal julbord och borjat trottna. Det finns ocksi de som helt avstir frin julmat. I 5r blev

det thailiindskt, berdttar en person. Nigon siirskild koppling till Thailand tycks inte finnas

bland dem som 5t denna julmiltid tillsammans och ett annat ir valde de nordafrikanska

smiriitter. Tycker ingen i s?illskapet om svensk julmat finns det forstis ingen anledning att

iita den.

Till julmaten dricks ol eller julmust samt snaps. Andra drycker kommer inte i n?irhe-

ten av dessa. Av de drygt 200 personer som besvarade enkaten har 176 satt kryss i rutan for

"julmust". Detta kan jiimforas med 38 och 33 i rutorna for "coca cola" respektive "annan

lask". Till de flesta julmfrltider serveras dock flera olika slags drycker och gdsterna har sj?ilva

mojlighet attvalja. Samma person som satt ett kryss fdr "61" har diirfor ofta ocksi satt kryss

i andra rutor och ibland i samtliga. Mumma, champagne och juice Sr,liksomvin, mjolk och

svagdricka, andra drycker som frller glasen, om 5n inte i samma utstr?ickning.
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Efter sill, kallskuret och varmratter er det dags for efterriitt. Di 2ir minga se proppmiitta att

risgnTnsgroten eller ris 6la maltan, som dr de tvi utan tvekan vanligaste efterrdtterna pe jul-

afton, mest serveras for att det "ska" vara efterr?itt. Bland dem som ?iter grot ?ir smaken delad

kringvad som passar biist till: mjolk, saftsis, sirap, kanel, hallonsylt, korsbtirssis, jordgubbs-

sylt, sommarens bar frin frysen, russin... Ddrefter, eller kanske fore, finns gottebordet att ta

for sig av. Frukt av olika slag iir ett givet inslag hos de flesta liksom notter och en chokladask.

Minga gor eget godis, allra helst knack foljt av ischoklad, marsipangodis och kola. Har kaf-

fet inte redan druckits iir det hog tid for det nu, sj?ilvfallet tillsammans med olika sorters

kakor och g?irna ett glas likor, konjak eller liknande. Nigon ging mellan allt detta ?itande har

formodligen tomten kommit, Stminstone om det varit barn ndrvarande, och de vuxna har

smuttat pe gliigg med russin och mandel. Kanske har man ocksi hunnit med att spela spel,

losa korsord, gi en promenad eller lyssna pi musik. Den som inte iir allt for trott och m?itt

kan slutligen besoka midnattsmiissan, nigot som i vissa kyrkor ersatt julottan. Efter en hel

dags 2itande kan det kiinnas skont att bege sig dit till fots.

LUTFTSKEN soM r6Rswa,lvru

Ett klassiskt svenskt julbord bestir av minga olika smirtitter som var for sig inte nodv?in-

digWis upplevs som stirskilt juliga: kottbullar iits iret runt liksom lax, och sill och iigghalvor

serveras till bide pisk och midsommar. Den som uppgett att tzatsiki miste finnas med ?iter

formodligen detta, liksom den som absolut vill ha kottftirspaj, inte bara pi julafton. Blandat

med dessa rdtter finns sidana som ndstan uteslutande forknippas med julen, som klendter,

glogg och griljerad skinka. Det som gor julbordet till ett julbord iir de olika rdtterna sam-

mantagna. Helheten iir nigot mer dn summan av delarna.

Minga av de rdtter som ingir ?ir gammeldags, tar tid att laga och ?ir omst?indliga.

Trots det framstir de i det ndrmaste som nodviindiga: utan den hemlagade senapssillen och

brunkilen efter svdrmors recept, som alltid stett pe bordet pi julafton, blir det ingen riktig
jul. Det finns emellertid viisentliga skillnader mellan de julbord som armjots runt om i Sve-

rige julafton 2004 och de som dukades upp femtio 6r tidigare. En pntaglig skillnad ?ir att det

idag bjuds betydligt fler gronsaker. De serveras ria eller kokta, i sallader och gratiinger, som

tillbehor eller enskilda rdtter. Ett sk2il som uppges iir att ndLgon i siillskapet dr vegetarian, ett

annat att det kiinns fr?ischare och iir nyttigare samtidigt som det ?ir gott. Hiilsomedvetan-

det har okat och med tanke pi hur fet och sockerhaltig mycket av julmaten lir vill man

uppviiga detta.
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Flera jiimfor de julbord de ?iter idag med dem de tidigare 2itit under irens lopp. Minga niim-

ner att de dr mina om att inte ?ita pi det slitt som var vanligt, och ndrmast forvantades, i deras

barn- och ungdom. Di skulle det ?itas tills man knappt kunde rora sig, ibland med resultatet

att man midde riktigt illa framit kviillen. En kvinna beskriver Standet under sin barndoms

jular som en korsning mellan julmiltiden i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander och

Astrid Lindgrens ber?ittelse om Stora tabberaset i Katthult. Si vill hon inte ha det och si har

hon det inte idag di hon sjiilv fir bestiimma. Pi samma siitt beriittar andra om att de idag iiter

mer genomtZinkt, inte tar av alla r?itter och tiinker pi hiilsan. Atminstone lite.

Men det forna frosseri vissa v?inder sig mot kontrasteras i nigra beriittelser mot min-

nen av betydligt mer ansprikslosa julmiddagar. Under deras barndoms jular saknades i och

for sig inte mat men det kr?ivdes bnde hirt arbete och sparsamhet for att fi den pi bordet.

En kvinna berdttar att: "Ibland godde vi upp en gris som slaktades till jul och di blev det gott

om mat, sfl lSnge det varade. Fl2isket saltades ner i ett stort kar. Grisen horde till lonen for

statare". En del rdtter, som de idag alltid har pi julbordet, forekom over huvud taget inte

eftersom de var fOr dyra. En man jamfor vad som finns pi hans och hustruns julbord idag

7l
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j?imfort med nar de var ny$ftaoch skriver: "Forr kopte Nanry russin, de der stora fina med

en bild av en spanjorska pi den trekantiga asken, for halva priset efter jul. Nu koper hon

dem till firllpris innan jul".

Pi de enskilda julborden sker forendringar genom att sammansiittningen av julfirare

foriindras. I en bertittelse framkommer att julen 20O4var den forsta utan lutfisk. Skiilet som

uppges iir att den ?ildre generationen nu iir borta. R?itter som serveras mest for att en percofl

vill ha dem forsvinner alltsi om denne inte liingre finns kvar. fust lutfisken iir for owigt
en riitt som tycks minska i popularitet. Enligt tvi undersokningar utforda i Malmd 1963

respektive 1998 forekom den det forsta ireti680/o av de tillfrSgade hushillen, 35 5r senare

i 49.o/o. Det iir framfor allt ;ildre personer som uppskattar lutfisk och det kan diirfor misstiin-

kas att ?itandet av densamma knappast kommer att oka. Fortfarande hor den dock i m6nga

familjer till julens misten, om dn inte just pi julafton, vilket knappast kan sdgas om grisfot-

ter och iinnu mindre om grishuvuden med kristyr och iipple i munnen. Nigra grishuvuden

forekommer inte alls i materialet och bara ett par av dem som redogjort i enkiitform for sin

julmat n?imner grisfotter. For en av dem har emellertid just grisfotterna fitt en starkare stiill-

ning pi julbordet. Numera, efter att en sliikting med rotter i Frankrike kommit in i bilden,

serveras grisfotterna pi bide svenskt och franskt vis.

Nya sliiktingar dr en viktig orsak till forandringar eftersom de tar med sig sina favo-

ritriitter eller introducerar nya tillagningsmetoder. Ibland ror det sig om rdtter som d.r re-

gionalt forknippade, ibland om familjetraditioner. Allergier och sjukdomar leder ocksi till
foriindringar. Har det alltid funnits notter pi gottebordet mflste de utgi om det tillkom-
mer en notallergiker, fir nigon diabetes minskar julgodiset. Alder, stiillningstaganden och

for?indrade perspektiv bland de ndrvarande leder ocksi till att miltiden kan foriindras. En

iildre kvinna beriittar att hon inte liingre orka baka sjiilv utan numera koper julkakorna, en

medelilders man uppger att snapsen f.ir viinta till juldagen eftersom det finns en overtygad

nykterist bland julfirarna, och en yngre kvinna pipekar att for henne iir det viktigare att det

Zir gott och trevligt iin mycket.

Nigon storre skillnad mellan vad som ?its pi julafton beroende pi var i landet milti-
derna intas miirks inte. Vissa variationer forekommer, som att det iir mera fll pi borden i den

sydliga delen av landet och att ?iggosten lyfts fram som ett miste av minga bohusliinningar,

men pi det hela taget ?ir likheterna betydliS fler ?in skillnaderna. For 100 5r sedan var olik-

heterna dock betydligt fler. Dagens julmat iir det som vanligt folk fOrr 5t till fest, inte bara vid
jul. Vilken mat som fick status som festmat styrdes av lokala foruts?ittningar. For den som

levde i kustbygd var festmaten siledes annorlunda iin den var for den som levde i skogs- eller
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slattbygd. Hushillets ekonomi spelade naturligtvis ocksi roll och skillnaderna mellan olika

sociala grupper var stora. Det serverades definitivt inte samma sak pi slott och herrgirdar

som i torp och backstugor. Idag iiter de flesta i princip samma slags julmat oavsett social till-

horighet. Det 2ir en kombination av den svenska allmogens traditionella festmat som stir pi
bordet hos siviil hisskotare och professorer som hos kyrkoherdar och butiksbitr?iden.

Oavsett hur och varfor julmiltiderna forandras ?ir det naturligt att de gor det. Ingen

tradition ir densamma for evigt. I dess "natur" ligger att den miste for?indras. Gor den inte

det riskerar den att do. Om den inte liingre upplevs som betydelsefull, angeliigen eller S,l-

ler nigon funktion for dem som utovar den kommer den att upphora. Det g2iller julmat

och mflltidsordningar likaviil som andra traditioner. I Sverige kommer det formodligen att

seryeras julbord mflnga 5r framover med skinka, kottbullar och sill som sj?ilvskrivna inslag.

Men morgondagens julbord kommer inte att se exakt likadant ut som dagens, liksom da-

gens inte ?ir exakt det samma som girdagens. Aven om fltskilligariiter iir ilderdomliga och

traditionstyngda och dtirfOr har haft sin sjiilvklara plats pi bordet i irhundraden, har de fitt
och kommer attfh siillskap avbetydligt yngre och annorlunda rdtter. Ett svenskt julbord ar

en spegling av historien men ocksi av sin samtid.

RppTnBNSER

Arets festdagar av Nils-Arvid Bringdus (1999), Den svenska julboken av Jan-Ojvind Swahn ( 1993).

Folklivsarkiveti Lund: svarp6frflgelistanLUF 216Nu dr det juligen! (2004):M24752-24841 samtdrygt

200 svar pi enk?itenVad titer du pd julafton 2004?
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Tjtirn den 24 december 2005, kl. 15.09, Foto: Peter Lundvall, i privat ago,

KALLE ANKA ONSKAFI GOD JUL

Av LENI KArrsrnovr Hoox

God Jul \nskar Kalle Anka och hans viinner sdndes

ftirsta gflngen som julaftonsprogram i svensk teve

1960. Premiriren gick ganska spflrltist ftirbi, men snart

slog tittarsiffrorna rekord och en ny julaftonsritual

hade skapats. Detta potpurri av olika Disneyfilmer har

kommit att pflverka det svenska julaftonsfirandet sfl att

Over 80 o/o av landets befolkning sitter framftir teveap-

paraterna mellan klockan 15.00 och 16.00 pfl julaftons

eftermiddag.

Hur kommer detta sig egentligen? Niir program-

met var nytt var Ovrigt utbud av Disneyfilmer i teve

ytterst begrlnsat, vilket gjorde det extra sptnnande

att se ett program som bara visades denna enda

gflng pfl flret. Trots att Disneys filmer idag blivit mer

lattillgangliga, har den nostalgiska julaftonssrind-

ningen behflllit sin exklusiva karaktar och det anses

som helgerfln att spela in programmet och se pfl det

under rivriga flret. En kvinna frirklarari "Det ir som att

dta julskinka ftirsta april!" En 1 l-iring slger:

"... man sdtter ju inte upp midsommarstflngen mitt

pfl flret och dansar lite sflhtir fcir det ar ju som en

tradition."

Disney serverar sagor och magiska berrittelser i en egen

tappning. Men budskapet [r gammalt och pfi'minner

om det som ftirmedlas i mflnga sagor; karleken och

godheten vinner och det slutar lyckligt. Att de som 6r

starkare eller har mer, tar hand om och delar med sig

till de andra, stlmmer flven viil tiverens med julens

gemenskapsstrflvan och det kristna karleksbudskapet.

Disneyfilmerna passar alla flldrar. Att samlas framfdr

teven och se Kalle Anka och hans vflnner tinska oss en

god jul har blivit en ritual, ungetiir som nlr mdnniskor

frirr i tiden satt vid brasan och lyssnade till sagor som

b er[ttade om hur livet b orde vara. Mflnga kommenterar

att det biista med julen och speciellt med Kalle Ankas

julaftonsprogram [r att alla sitter ner i lugn och ro

tillsammans. De krinslor en yngre man beskriver delas

av mflnga.

Det enda slm jag tycker rir sd har kanon pd julafton,

slm rir helt oslagbart, iir den hAr timmen med Kalle

Anka och titta pd gamla filmer och bara mysa (...)

gud vad allt krinns bra just nu, yi trinker inte pd nfrt ddligt

just nu, alla mdr bra, alla sitter och ler och skrattar och

har trevligt,
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JUL PA SVENSKA
ATT LARA SIG EN TRADITION

Av ANN PprrsnssoN ocH ANNI UrrsrnAND

Vem vet hur julen ska firas? Ar det niidv?indigt att titta pfl Kalle Anka? Kan det sti
en skil med tzatziki pi julbordet? Funderingarna ?ir minga niir invandrade familjer

bestiimmer sig ftir att introducera nya firanden och traditioner. Som ett led i projektet

Helger och hiigtider - Folklore, migration och kulturarv, som drivs av Mingkulturellt
centrum i samarbete med Stockholms liins museum, intervjuades en grupp miinniskor

med migrationserfarenhet om hur de ftirh6ller sig till julfirande i dagens Sverige. Hur

liir de sig egentligen att fira jul ochvad,tu det de fir liira sig?

24 DECEME ER

Infor jularna 2003 och 2005 delade vi ut engingskameror till forton personer i Norra

BotkFrka med omnejd. Vi bad dem att dokumentera vad de gjorde den24 eller 25 december.

Niir bilderna var framkallade samtalade vi med var och en om vad de hade fotograferat.

Deltagarna vid det forsta tillfiillet var i de flesta fall i toniren eller strax ddrover. Vid det

andra tillfzillet riktades undersokningen 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 liinge de hade levt hiir varierade, en toniring hade
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kommit hit for nigra fi ir sedan, medan flera av de andra hade levt liinge i Sverige. Nigra
var fodda har, men hade invandrade foraildrar. 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 pi tanken att inte bara miinniskor mig-

rerar, dven s?itt att leva och hela tankesystem flyttar. I just denna delstudie var vi friimst

intresserade av att undersoka hur ett antal personer med migrationserfarenhet forholl sig

till ett inhemskt traditionskomplex som den svenska versionen av julfirande. Vi valde denna

hogtid diirfor att for flertalet av oss som lever i Sverige idag ar julen nigonting som man

miste forhalla sig till, antingen man vill eller inte. Alla elever och studenter har jullov och

minga miinniskor har lediS frin sina arbeten, vilket innebdr att dven de som inte firar jul
piverkas. Enligt uppgift 2ir Sverige dessutom ett av de lender i viirlden dar julen firas mest

och under flest dagar. Forvisso iir julfirandet i allra hogsta grad en internationell foreteelse

som for kristenheten i hela viirlden, vid sidan av pisken, iir den viktigaste religiosa hogtiden

under iret.
Flertalet av de bestindsdelar som ingir i vad som av minga beskrivs som en "riktig

svensk" jul kommer ursprungligen ndLgon annanstans ifr6n. Adventsstjiirnan borjade till-
verkas i Tyskland pi 1880-talet, engelsmdnnen var forst med att skicka julkort och tomten

iir en hybrid mellan den lille gri girdstomten och den rundkindade S:t Nikolaus. |ulen och

julfirandet har dessutom en mycket stor kommersiell genomslagskraft och ar en viktig fa-

miljehogtid for minga, aven for ickekristna och sekulariserade kristna. Virt intresse handlar

dtirfor friimst om hur ett antal personer forhaller sig till julen si som den firas av majoritets-

samhiillet i Sverige, beskrivs av massmedia och formedlas av svenskfodda arbetskamrater,

sliiktingar och vdnner.

Sist men inte minst har vi lagt miirke till att julen ofta anviinds som hagtidsmodell

niir miinniskor i olika sammanhang talar om hogtider. "Julafton kommer tidigt for minga

- och darmed fasta" ?ir rubriken pi en artikel i gratistidningen Stockholm City om hur en

muslimsk familj firar Eid al Fitr som avslutar fasteminaden ramadan. I texten konstateras

att "Igir var det julafton for minga muslimer" och familjen A1-Djaber som intervjuas me-

nar att firandet har stora likheter med julfirandet eftersom de ocksi ger varandra presenter

och skickar kort. I minga av vira samtal kring olika hOgtidsfirande har vi ffltt kommentarer

som "det ?ir vir jul" eller "vi firar precis som ni gor pi julen." Kanske ?ir det ett sdtt att nor-

malisera det egna firandet genom att beskriva det som niist intill en variant av majoritetssam-

hiillets julfirande.
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HUR VET MAN HUR MAN SKA G6RA?

Ravina har bott i Alby i Norra Botkyrka sedan hon flyttade till Sverige 1989 frin Chandigarh

i den indiska delstaten Punjab. I familjen ingir Ravinas make, dven han fr6n Punjab, och

deras tvi soner som iir i skolildern. Familjen umgiLs mycket med makens tre broder och

deras familjer. I Indien iir juldagen forvisso en helgdag, men varken Ravina eller nigon av

sliiktingarna firade jul innan de kom till Sverige. De forsta iren var familjen hembjuden till

en sliikting som dr gift med en svensk kvinna, men ir 2003 fdll det pi Ravinas lott att for

forsta gingen ordna julfirandet hemma hos sig.

En av Ravinas fotografier avbildar familjens julgran. Samtidigt som Ravina visade bil-

den beriittade hon att en av hennes kvinnliga arbetskamrater hade erbjudit sig att hjiilpa till
med rid och tips infOr julfirandet. Arbetskamraten beriittade n?ir julgranen ska tas in och

bziras ut. Pi hennes initiativ kladde hon och Ravina julgranen pi jobbet tillsammans for att

Ravina skulle liira sig hur det ska ga till. Kvinnan bidrog ocksi till dekorationen av Ravinas

julgran genom att gora smi hjiirtformade papperskorgar att liigga godsaker i och beriittade

att Kalle Anka klockan tre ingir i firandet.

|ulfirandet hos Albyfamiljen var influerat inte bara av arbetskamratens engagemang

utan ocksi i hog grad av de tvi sonernas erfarenheter frin daghem och skola. Ravina ber?it-

tade stolt att hennes soner kan alla julsinger och vet hur dansen kring granen gir till, 2iven

om de nu dr si stora att de borjar tycka att det hela dr en smula lojligt. Att skola och barn-

omsorg iir betydelsefulla n?ir det giiller formedlingen av traditioner pekar etnologerna Owe

Ronstrom, Ann Runfors och Karin Wahlstrom pi i studien Detta iir ett svenskt dagis. De

upptiickte att minga av dem som arbetade pi de forskolor i Norra Botkyrka som studerades

tyckte att det var viktigt att uppmiirksamma svenska traditioner. Det ansigs betydelsefullt

att vdrna den svenska kulturen och "visa hur vi gor i Sverige". Det argumentet giillde natur-

ligtvis friimst med tanke pi de barn som hade invandrade forzildrar.

En annan anledning som identifierades av forskarna var att personalen, i det ming-

etniska omridet, behovde demonstrera och bekriifta den egna identiteten, men det visade

sig inte alltid vara si latt for de anstiillda att bestiimma sig for vilket som var det "riktiga" sdt-

tet att fira de "svenska" hogtiderna pi. Bocker, inte siillan forfattade av svenska folklivsfors-

kare och etnologer, linades fran biblioteket for att personalen ville ltira sig mera, och pi ett

av daghemmen hade forestindaren i en piirm samlat fakta omhogtidernas bakgrund och d?ir

gavs ocksi handfasta rid om hur de pi dagis limpligen bor fira jul, pisk och lucia, men dven

andra hogtider som Sveriges nationaldag, forskolans dag och viffeldagen. Trafitionerna iir

standardiserade och forenklade och beskrivs fr2imst med tanke pi hur de ska genomforas
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Simas mamma har somnat framftir Kalle Anka och hans vlinner. Familjen har firat varje jul sedan de kom till Sverige frin lran.

Sima anar att det frimst har varit fiir barnens skull. Foto: i privat iigo,

for att fungera pi dagis. Vi fann att barnen, just for att de har introducerats till dessa firanden

genom skola och daghem, ofta blir familjens traditionsexperter ndr nya hogtider och firan-
den ska inforas. Barnen dr ocksi, skulle det kunna till2iggas, den friimsta anledningen till att

foriildrar med migrationserfarenhet vill tilliigna sig julfirandet. Genom den kunskap som

barnen har inhiimtat blir det de som tolkar och formedlar vad som iir riitt eller fel n2ir ett nytt
firande ska skapas. Sima, iildsta dotter i en intellektuell familj med rotterna i Iran, kallar sig

sjailv skzimtsamt for "traditionsfundamentalist". Hon minns hur de firade jul pi dagis och i
skolan och hur mycket hon tyckte om att dansa kring granen och ata jullunch tillsammans

med kamraterna.

P6" en av Simas bilder qms en teve. Disneyfiguren Pluto grinar brett mot tevetittarna.

Pi soffan framfOr teven har Simas mamma somnat. Sima har valt bilden for att visa att for-
?ildrarnas engagemang i julfirandet inte har varit lika totalt som hennes och hennes yngre

systers. Med bilden som utgingspunkt berlttar Sima att hon kommer ihig att n6r hon var

liten var det viktigt for henne att firandet gick till pi det sdtt som hon uppfattade som riktigt.
Det var viktigt att det var en svensk jul som firades. Ett exempel pi detta ?ir hur familjens
julbord har forandrats. Niir foraildrarna forsokte smyga in en och annan persisk riitt bland
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prinskorvarna och sillen blev Sima otroligt upprord. Nu iir Sima och hennes syster ndstan

vuxna och tycker att det iir i sin ordning att antalet riitterna utokas, si liinge inget av det gam-

la forwinner. Det hor till saken att de tvi systrarna numera bida iir vegetarianer vilket har

medfOrt att julbordet har utokats med vegetariska alternativ. Om det senaste julbordet be-

riittar Sima att: "Vi ?iter sill och rodbetssallad, det ktinns som om vi iir viildigt forsvenskade.

Mina foriildrar ?iter kottbullar, men jag och min syster iir vegetarianer si vi iiter fejkkirttbul-

lar (vegetariska kottbullar) och si diir. Vi it lite tzatzki ocksi faktiskt, och lite guacamole.

Och potatis och lax brukar vi ha." Simas fortildrar, som frin borjan var lindrigt intresserade

av den svenska julmaten, fortsdtter att iita vanliga kottbullar och prinskorv.

Htir kan det tilliiggas att julbordet har visat sig vara ett utmiirkt studieobjekt for livs-

stilsforiindringar, mattrender och familjeqm. Under virt arbete har vi ofta lagt m?irke till att

n?ir miinniskor som vill formedla hur de balanserar mellan gamla medflyttade traditioner

och nytillkomna, glrna gor det genom att beriitta om vad de iiter och hur matvanorna har

forandrats. Niir Daniel och Nadia diskuterar sitt syrianska julfirande forklarar Daniel sin

hallning genom att ber5tta om deras julbord: "vi har ingenting emot att berika viLrt siitt att

fira med andra ingredienser." Hans hustru Nadia frller i: "Ja, om vi tycker det iir gott. Vi tar

in skinkan eftersom vi tycker det iir gott, men vi tar inte in sillen for den tycker vi inte om.

Det iir som vilken annan kultur som helst. Det som ?ir bra drbra, men det som dr deligt vill

man ju inte veta av".

rvrAsre MAN FIRA JUL?

De traditioner som med sjiilvklarhet formedlas till barnen via skolan och daghemmen be-

traktas inte alltid som nigonting positivt av for?ildrarna. Lotta 2ir konvertit och gift med en

man frin Bangladesh. Familjen 2ir praktiserande muslimer och firar inte jul. Som ett reto-

riskt utropstecken har Lotta valt att den 24 december fotografera en hink med tviitt som hon

kommenterar med orden: "Det var inget m?irkv?irdi$ for oss for vi firar inte julafton, si att

det var precis som vilken dag som helst." Hon har tagit upp diskussionen om julfirande pi
dagis med personalen ddr men tycker inte att hon har motts av forstielse for sina inv?ind-

ningar.

Hur forhillandet till majoritetssamhiillet uppfattas skiljer sig naturligtvis fri,n person

till person. Att en dokumentation som vir sker i ett storre samhiilleligt sammanhang tyd-

liggjordes for oss niir vi visade en grupp muslimska kvinnor utstiillningen 24 december pir

Mangkulturellt centrum. Utstiillningen bestod bland annat av fem julgranar vilkas utsmyck-

ning inspirerats av de beriittelser och fotografier som vi hade samlat in. Som alternativ till
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granarna hade vi placerat en hink med tviitt som gestaltade Lottas ber?ittelse. Flera avkyinnor-

na reagerade och menade att islam dr en tolerant religion och att de respekterade det kristna

julfirandet dven om de sjiilva inte firade. De var oroliga for att Lottas hillning skulle uppfattas

som representativfor hur muslimer forhiller sig till det svenska majoritetssamhiillet.

Hakan har ocksi ett annat forhillningssiitt till julfirandet iin Lotta. Han tillhor en stor

sliikt med rotterna i Turkiet som invandrade till Sverige pi 1970-talet. Han iir muslim och

engagerad i moskdbygget i Fittja. Eftersom han iiger ett bageri och konditori si priiglas senare

delen av december av mycket arbete. En del kunder liigger in bestiillningar, lussekatter och

pepparkakor ska bakas. Det hektiska arbetet avloses sedan av juldagarna di Hakan kan ta

ledigt och h6lla konditoriet st?ingt. Trots att Hakan aldrighar firat jd si pratar han med

vdrme om den tiden pi iLret. Under uppv?ixten kom han i kontakt med julfirandet genom

kamrater och skola. Han pipekar att mycket har for?indrats i Alby dar han bor. "Nu dr det

inte si minga svenskar som bor her" tillagger han och menar att julen inte syns lika mycket

i omridet liingre. Han minns hur det var att gi med kamraterna i Fittjaskolan till Botkyrka

kyrka: "|a det var j?ittemysigt faktiskt, vi gick dit och just den tiden var det mycket kallt och

mycket sno. Si vi gick till kyrkan och hade luciafirande, lussebullar och si." I Hakans be-

riittelse blir stiimningen kring juldagarna och ljusen i grannarnas fonster nigonting som ir
njutbart dven om han sj2ilvinte deltar. Under de lediga dagarnatrdffas sl?ikten alltid och ater

tillsammans. Forst hos Hakans bror som iir iildst och sen hos Hakans familj vilket innebar

att dven om de inte firar jul si har de lediga dagarna gett upphov till nya familjetraditioner.

ATT FIRA An aTT VARA MED I ETT SAMMANHANG

For sex ir sedan kom Sirwe med sina fortildrar och sina tre syskon till Sverige frin irakiska

Kurdistan. Familjen iirpraktiserande muslimer. I Sverige fanns redan sedan minga ir Sirwes

farbror, faster och kusiner. For Sirwe iir det en sjiilvklarhet att firandet sker hemma hos sliik-

tingarna. "De har bott har i femton 6r, dom vet allt. Det ar darfor som vi alltid kommer hem

till dom och aldrig firar jul hemma hos oss", beriittar Sirwe, och det iir speciellt hennes faster

som har en nyckelroll i julfirandet. Hon har plmtat hemmet med jultomtar, ljusstakar, klatt

granen och lagat julmaten. Bland Sirwes bilder finns ett fotografi av hela s?illskapet samlat

kring julbordet som iir fullt av olika matrdtter. Sirwe pekar pi bilden och beriittar att det

finns skinka, kottbullar, prinskorvar och rodbetssallad. Riitterna 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 derfor av Sirwe som

exempel pi svensk julmat.
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"Vi gtir allting som svenskarna giir", beriittar Sirwe. Julbordets sammansdttning

relationen till majoritetskulturen. Foto: i privat ago,

inbjuder till reflektion kring livet i Sverige och

Pi flera st?illen i intervjun kommenterar Sirwe att familjen firar jul trots att de 2ir muslimer.

Lite trotsigt ifrigasiitter hon varfor de inte skulle kunna gora det - de bor ju i Sverige. Hon

beskriver sittet att fira med uttryck som "vi gor som alla andra svenskar" eller "vi gor allt

som svenskarna gor." Hennes kommentarer kan tolkas pi flera siitt. Kanske har det funnits

en diskussion i familjen om hur lampligt det ?ir for en muslimsk familj att fira jul, men i Sir-

wes resonemang anas ocksi bide en l?ingtan ay -vara en del av majoritetssamhiillet och sam-

tidigt ett trotsigt ifrigasiittande av varfor inte hon och hennes familj skulle fira jul som alla

andra. Nir hon blickar framit ser hon det som en sjiilvklarhet att fortsiitta med julfirandet.

"|ag bor i Sverige, si varfor skulle jag inte fira jul", undrar hon.

Sirwes och de andra ungdomarnas kommentarer kan ocksfl ses i ljuset av en massme-

diebild som beskriver invandrare som ovilliga att lita sig integreras i det svenska samhiillet.

For ungdomarna blir det viktigt att understryka att de respekterar det svenska samh?illet och

att de vill vara en del av det. Sirwe siiger till exempel att" ja, alltsh om jag hade varit i Kurdis-

tan och jag kiinde till julen si skulle jag inte fira den, det drbara for att jag bor i Sverige som

jag gor det. |ag har respekt for deras tradition, si vi gor det."
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For Sirwes familj iir Bayram, som avslutar fastemflnaden Ramadan, och det kurdiska ny-

irsfirandet Newroz de viktigaste hogtiderna. Niir hon jiimfor de olika firandena tydliggors

hur olika funktioner de har for familjen. |ulen iir ett tillf;ille di m?inniskor uppmiirksammar

och reflekterar kring sitt liv i Sverige och sitt forhallande till majoritetskulturen. Newroz

d?iremot handlar fr?imst om varifrin individer har kommit och forhallandet till sliiktingar

och vdnner som lever i diasporan, det vill siiga i andra delar av Europa och use. Genom

denna jiimforelse blir det logiskt att vart och ett av firandena har sin egen form och funktion

och att det diirfor inte ?ir av intresse att skapa en mix. Sirwe kan till exempel inte t?inka sig

att sl?ikten skulle dansa tillsammans pi julafton, som de alltid gor vid de andra tvi hogti-

derna. Niir de firar Newroz klar de sig i traditionella kurdiska kleder, medan ungdomarna

pi Sirwes julbilder har jeans och troja. I Sirwes sl2ikt delas firandet dessutom upp rumsligt.

|ulen, den "svenska" hogtiden, firas hos den del av sliikten som har bott liingst i Sverige,

men vid Newroz eller Bayram mots sl?ikten isttillet hos Sirwes familj som kom hit senare.

Andra exempel pi detta 2ir nlir Ravinas son protesterade di hans mamma pi julafton tog

pi sig klader som sonen uppfattade som "indiska" eller niir Sima som liten upprordes over

persiska matrtitter pi julbordet.

Niir vi har ber?ittat om Sirwes, Simas och Ravinas syn pi julafton har det g?illt familjer

som inte firat jul innan de kom tilI Sverige. I syrianska och assyriska sl?ikter har det diiremot

alltid firats jul eftersom det lir en kristen hdgtid. For Daniel och Nadia i Hallunda iir fastan

fore jul och kyrkobesoket pfl juldagen de viktigaste inslagen under hogtiden som har en

mycket stark religios innebord for paret. Diirutover har de, precis som minga andra syri-

anska och assyriska familjer, Iagt till vad som beskrivs som ett "svenskt firande" pi julafton.

Di agerar nigon sletkting jultomte och delar ut julklappar till dottrarna och ibland tittar fa-

miljen pi Kalle Anka tillsammans. Den delen av firandet ?ir mindre viktigt, mer pi skoj och

friimst till for barnen.

ATT SKAPA NYTT

Ett monster som har framtr?itt i 24 decemberstudien iir att forebilderna, eller rekvisitan,

till firandena hamtas frin samtiden. Det kan handla om arbetskamrater eller dagispersonal

som formedlar bilden av hur firandet ska gi till. Det kan ocksi vara teveprogram och tid-

ningsbilagor eller, som en ung man frin Kazakstan berSttade, ett besok pi Ikea som inspire-

rade till inkop av juldekorationer av olika slag. En ung kvinna som dr fddd i Iran ber?ittade

att n?ir hon och hennes vdninnor bildat familj och fitt barn ville de borja fira jul. De bruka-

de di ringa varandra och diskutera hur det skulle gi till. Ibland hade nigon av dem fitt
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ett tips som hon ville formedla till sina vdnner. Hade vi gjort en liknande undersokning

bland etniska svenskar, skulle vi sjiilvfallet ha fitt ta del av en miingd olika ber?ittelser.

|ulflrandet har varit olika under olika tidsperioder, men variationen beror ocksi pi vem

som tillfrigas. Julen i en vining pi Ostermalm i borjan av 1900-talet skilde sig natur-

ligtvis frin hur den firades i en statarlSnga i Sodermanland vid samma tid. Det intres-

santa iir att den svenska julen oftast firas mot en fond av tidigare jular. "Hos min mor-

mor var det si, dar skulle man forst iita smorgisbordet, lutfisken och sen groten och sen

skulle man gi ut och diska och jag kommer ihig att jagvar aldrig si duktig i koket som

dfl, for jag visste att det kommer ingen tomte forriin det var diskat", ber?ittar Asa som dr

fodd och uppvuxen i Tumba. Aven om jularna hos mormodern dr idealet si priiglas hen-

nes julfirande av att hon stdLr mitt i livet och har upplevt jular som barn, ungdom, vuxen

med egna smibarn och nu som omgift. I firandet ska flera generationers forventningar

uppffllas och wfl ursprungsfamiljer komma overens om vilka traditioner som ska bevaras,

foriindras eller plockas bort.

Nigra vill iterskapa barndomens jular, andra tar avstind frin dem och vill skapa ni-
gonting kontrasterande. En del idylliserar hur det var forr, medan andra ist?illet understryker

tidigare misslyckanden. Det gir ocksi att komplettera sina egna minnen med idealjular frin
litteratur och media. Drommen kan likna den lantliga julen i Bullerbyn, diir Astrid Lind-

grens beriittelse ackompanjeras av IIon Wiklands bilder med ett hemtrevligt stokigt kok d?ir

det pigflr pepparkaksbak. Den kan ocksi se ut som en overdidig Fanny och Alexander-jul

med en stor och bullrande slzikt, linga miltider och vackra klader. De av vira informanter

som inte firat jul tidigare inlemmade av forklarliga sk?il inte den historiska dimensionen i
sina beriittelser. Julfirandet handlade i storre utstriickning om h?ir och nu. Det iir inte nigon

annan jul fran niLgon annan tid som iir forebilden, det dr samtidens julfirande si som den

firas "av svenskarna" som dr modellen. Det finns flera exempel i virt material pi att di famil-

jen har utokats med ingifta svenska familjemedlemmar si anses firandet blir mer pn riktiS.

En ung kvinna med rotterna pi Kuba menar att julfirandet foriindrades ndr hennes mamma

gifte sig med en svensk man. Kvinnan liter nojd niir hon ber?ittar om fOrtindringen. Det ver-

kar som hon uppskattade att hon fick ta del av en tradition som hon tidigare inte haft tillging

till ?iven om hon julpysslade pn dagis som liten och hon och mamman hade julgran hemma.

Den nya familjemedlemmen gav firandet en autentisk kansla och uppfattades kanske ocksi

som garant for att det var en "riktig svensk jul".

I massmedia och i dagligt tal sammanfors ofta den svenska julen med begrepp

som julingest. Vid en sokning pi Internet finner sokmotorn ett stort antal tr?iffar pi "Lars

- 84 -



- fur- rA svrNsrl. -

Nordn-jul", vilket anv?inds som en beskrivning av det vdrsta tiinkbara julfirandet. Umgiinget

med sliiktingar, liksom familjemedlemmarnas olika forventningar, foruts?itts ofta vara kon-

fliktfrllda och besviirliga. Det har slagit oss att ingen som deltagit i 24 decemberdokumen-

tationen har refererat till den diskussionen. Flertalet har i st?illet beskrivit sitt firande pi ett

Iust4rllt sdtt, eller kanske dnnu mer, beriittat om ett firande priiglat av lekfirllhet, nyfikenhet

och nyskapande!
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Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet,

JUL MED MANGDRAEIATT

Av Onvan LopcREN

Fdr somliga blir julen bara frir mycket, fcir mflnga krav

och kniviga val, men inte minst frir mycket familj. Frir

det 6r under ett par futtiga juldagar som familjebanden

testas. Vem tillhrir den allra ndrmaste kretsen och var

ska vi befinna oss ntr det blir dags fdr dopp i grytan

pfl julafton? Planeringen kan b6rja tidigt frir det finns

sfl mflnga att ta hflnsyn till. Niir julen sakta men siikert

frirvandlades till familjens hiigtid var man inte med-

veten om att det i framtiden skulle finnas alltfler famil-

jer attviilja mellan: min familj och din skikt, den frflnskil-

da familjen, pappas nya fru, mormors nya man och

deras familjer med olika uppsiittningar barn.

Ibland kan man bli matt ndr man htlr vilken detalj-

planering detta krdver: Pfl kviillen innan den riktiga

julafton fflr du fira lillejulsafton med din gamla familj,

pi julafton flker vi fbrst till farfar som rir frflnskild

och nygift, dricker kaffe, ldmnar presenter, sedan

vidare till farmor en stund. I flr rir det ddremot dina

friraldrars tur att komma hem till oss pfl dopp i gry-

tan, jag vill inte fira jul hemma hos dem. Du fflr siiga

flt din ogifte bror att han fflr fdlja med. Det rir i jul-

firandet som grdnserna dras upp, den ndrmaste

kretsen definieras och krinslan av utanftirskap infin-

ner sig hos mflnga. Sliiktrelationer och familjeband

mejslas ut: vem tflr vara med under de magiska tim-

mar som blivit julfirandets "prime time"? Men det [r
ocksfl miijligt att vi btirjar se slutet pfl denna frenesi.

Under 1950- och 60-talen handlade en popul[r tfp av

julreportage om de stackare som inte fick vara hem-

ma hos familjen pfl sjiilva julafton, folk som hade jour

eller mflste finnas pfl jobbet. H[r skildrades ftrvak-
tarens, narkosskdterskans eller nyhetsuppldsarens

brist pfl iikta jul.

Idag har de mflnga skiftande fdrvaintningarna pfl

hur julen ska se ut och fdr vem den iir till btirjat luck-

ras upp. Nigra riverger hemmet ftir midnattsmdssa i

kyrkan, andra ftlr diskoteket pfl julaftonskvdllen. Det

har uppstfltt en brokig provkarta av lillejulsaftnar och

ibland kan folk krinna att det just iir i detta lilla och

improviserade firande som julfriden infinner sig. Den

svenska besatthet av "hur en riktig jul brir vara" som

ofta ftirundrat folk frfln nationer dar man inte firar jul

med samma frenesi har kanske brirjat mattas av.



HANTVERK OCH KRI MSKRAMS
GAMLA OCH NYA JULMARKNADER

Av SUsANNE GnaNruND

Ordet julmarknad andas tradition och hantverk. Helst vill vi gfl runt bland stflnden

med knarrande snii under fiitterna och beskida skickligt hantverk. Bilden av Kajsa

Kavat som siiljerkarameller i ett stflnd avtrii fiir mormors rdkning finns nogpflmingas

niithinna. Men iir det verkligen si dagens julmarknad ser ut? Under tvfl minader infiir
julen 2003 arbetade jag med att dokumentera julmarknader genom deltagande obser-

vationer, fotografering och insamling av annonser. |ag kunde di konstatera att de kan

se mycket olika ut.

JULMARKNADER r6nn ocH NU

Pi minga stiillen finns nufortiden en uppsjo av olika arrangemang som beniimns jul-

marknad. Den som pi Internet googlade ordet "julmarknad" under viren 2006 fick niistan

150000 trdffar. Forutom det de flesta vanligffis forst tiinker piL, utomhusmarknaderna med

stind, finns det till exempel i varuhus och butiker avdelningar som dyker upp till jul vilka

ocksi kallas for julmarknad. Foreningar och skolklasser passar pi att fi in lite extra pengar

till kassan genom att anordna julmarknader. L2ings med gator och pi torg i sttiderna finns

stind som 6r mer eller mindre permanenta pi samma plats en liingre tid fore jul. Den all-
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menna uppfattningen ar att antalet olika julmarknader har okat och det blir bara fler for
varje ir. "Det finns snart en julmarknad i varje kdllare" var ett uttryck som fastnade hos

mig efter ett marknadsbesok. Att anordna julmarknader har blivit mycket popul?irt, vilken

storlek de iin minne ha.

Julmarknader har en bakgrund i den Tomasmdssomarknad som utspelade sig i sta-

derna kring Tomasdagen, den 2I december. Di hade stddernas hantverkare tillstand att

siilja diverse varor till stadens invinare och folk kom in till staden frin de omkringliggande

byarna for att siilja sina egna produkter och kanske iiven kopa sig nigot extra till jul. Den

mest kiinda av de historiska julmarknaderna torde vara julmarknaden pfl Stortorget i Gamla

Stan i Stockholm. Denna har funnits itminstone sedan 1600-talet, mojligen 6nnu l?ingre.

|ulmarknaden flyttades runt pi olika platser i Gamla Stan eftersom behovet av utqrmme

?indrades i och med att storleken for?indrades. Marknaden blev indragen i borjan pi 1900-

talet eftersom det ansigs att den drog 6t sig oonskad uppmiirksamhet med Srlleri och brak

som resultat, samt att varornas kvalitet markant hade forsiimrats. Marknaderna var forr i
tiden ett siitt for de miinniskor som inte hade det si gott stiillt att antingen siilja varjehanda

saker for att tjiina ihop en extra slant till jul eller ett bra satt for de mindre bemedlade att kopa

sina julklappar till en billig penning. Pi Skansen har julmarknad anordnats sedan 1903. Till
en borjan varade marknaden bara nigra timmar under en dag, med tiden har den emellertid

vuxit och blivit storre.

Om jag frigar mig sjiilv och miinniskor i min nlirhet vad de t?inker pi niir de hor

ordet julmarknad, si dr det oftast hantverk, och di siirskilt julpynt, som iir den forsta tanken

som dyker upp. Bland de julmarknader som uppmiirksammades i samband med dokumen-

tationen utkristalliserade sig tvi grupper. Den ena marknadsforde sig som gammeldags eller

traditionell. D?ir s?iljs vanligtvis hantverk, gdrna med lokal eller regional priigel. De anordnas

ocksi giirna i en miljo som for besokarens tankar bakit i tiden.

Den andra gruppen ?ir mycket heterogen och n mmer bide idrottsforeningarnas jul-
basarer och marknader som halls pi stddernas torg och gator. Hiir s:iljs allt mellan himmel

och jord, utbudet bestir ofta av sidant som i regel bjuds ut till forsiiljning pi alla sorters

nutida marknader oberoende av Srstid. Det ?ir ibland bara dekorationerna p5 stinden och

tidpunkten pi iret som anger att det ?ir en julmarknad det giiller.

DE TFTADITIONELLA J ULMARKNADERNA

]ulmarknaden pi ]amtli i Ostersund bendmns gammeldags julmarknad och har viixt mycket

de senaste flren. |amtli arrangerar julmarknaden, tillsammans med hushallningss?illskapet i

BB



En av utstiillarna som har anammat tinskemf,let frin

Forsberg frin Husa getgf,rd som seiljer tunnbrtid och

- HaNTvERK ocH KRIMSKRAMS -

arrangtirerna att klii sig gammeldags pf, Jamtli julmarknad iir Mildred

getost. Foto: Susanne Granlund 2003, lnstitutet for sprak och folkminnen,

|iimtlands lan, helgen runt den andra advent va4e ir sedan 1987 . En stor skara hittar irli-
gen till julmarknaden. Ar 2003 var antalet utstiillare ungef?ir 215 stycken och besokarantalet

uppgick till over 20 000 under de tre marknadsdagarna. ]ulmarknaden iiger rum piL Jamtli

historieland, som sommartid ?ir ett friluftsomride och di visar upp olika historiska miljoer.

Bide utomhus och inne i de olika historiska byggnaderna ?ir det fullt med besokare och

utstdllare. Den historiska miljon skapar en trevlig inramning. Det finns dven personal fran

Jamtli som gir runt pi marknaden ikladda gammeldags klader vilket hjiilper till att skapa

stiimning.

Arrangorerna av )amtlis julmarknad har satt upp vissa kriterier for sina utstdllare,

som marknadens fors?iljare kallas. Ordet utstdllare framstir med en mer positiv klang. Det

som bjuds ut till forsiiljning ska vara egenproducerat. Hantverk och livsmedel ska ha sitt

ursprung i l2inet. Arrangorerna forsoker ocksi fh en bred variation pi varorna, men de sa-

ker som ses som speciellt jiimtlandska och kanske darfor ocksi stiljer siirskilt bra, sisom
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tunnbrod och getost, finns i flera stind. I owigt domineras utbudet av produkter gjorda av

ull, aven luffarslojd och halmslojd finns att hitta pi flera st?illen.

For att ffl sina utstiillare att folja onskemilet om att kla sig gammeldags och hjiilpa till
att skapa den speciella atmosfdren som marknaden ger, anordnar arrangorerna en tiivling

som ger pris till dem som har det biista stindet i gammeldags stil. Det ?ir minga av utst?illarna

som har anammat uppropet, i vart och vartannat stind finns det miinniskor ikladda klader

av skinn och ylle som ser gammeldags ut. De flesta 5r mycket stolta over sina produkter och

visar med gladje upp sina skapelser och beriittar om dem. Minga lokala producenter tar

tillf;illet i akt att exponera sina produkter pfl marknaden, men det finns iiven hobbyhant-

verkare som visBr upp sina alster. Maten som siiljs till fortiiring pi marknadsomridet har en

lokal jamtlandsk touche. Till exempel finns dar ilgburgare med blflbiirsdressing och pi flera

stiillen steks kolbullar. Dessutom bakas tunnbrod i en gammal bagarstuga. fulmarknaden

pn Jamtli ger mig som besokare en mycket stiimningsfull upplevelse med folkmassor och ett

stort utbud avvaror.

En annan traditionell julmarknad ?ir den pi Rademachersmedjorna i Eskilstuna.

Detta iir ocksi en miljo som delvis annars anvdnds som friluftsmuseum. H?ir har emellertid

hantverkare forsiiljning 6ret om i de olika smedjorna som iir fr6n 1600-talet. Under julmark-

naden anvdnds smedjorna dven som lokaler for de tillkommande fors?iljarna. De ordinarie

hantverkarna i smedjorna fi.nns naturligtvis med pi julmarknaden, men Rademachersmed-

jornas intressentforening bjuder di iiven in andra hantverkare. Om nigon, forutom de in-

bjudna, liimnar in en forfrigan om attfivara med mdLste denne l?imna in ett varuprov till
foreningen. Vid uppstiillda bord inne i smedjorna eller utomhus i stind av trti stir forsiiljare

och forsoker fi besokarna intresserade av sina produkter. Det iir mest lokala hantverkare el-

ler producenter som deltar. Flera keramiker visar upp sitt hanwerk och det finns stflnd med

textilhantverk och halmsloj d.

Julmarknaden 2003 var den 43:e i ordningen pi Rademachersmedjorna. Flera av

hantverkarna pi marknaden s?iger att det miirks att marknaden har funnits si liinge och att

det iir likartade varor som iterkommer ir frin ir. Konkurrensen frin julmarknaden l?ings

gigatan i centrala Eskilstuna samma helg k?inns av. Flera av forsiljarna seger att de inte s?iljer

lika mycket som forr om iren, att marknaden borjar bli nigot miittad. Men miljon iir trevlig

och stiimningsfull och av besokarna verkar minga ha det som en irlig tradition att gora ett

besok pi smedjornas julmarknad. Besokarna vill att det ska kiinnas som vanligt, den trevliga

miljon med de smi faluroda smedjorna iir mysig och lite sno skulle inte skada for att ffl upp

st?imningen ytterligare.
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Det mesta ghr att slilja med nigra blinkande tomteluvor. Pa Sergels torg i

varierat: magneter, miissor och plastleksaker i samma stind. Foto: Susanne

Stockholm dr utbudet av produkter synnerligen

Granlund 2003, lnstitutet for sprak och folkminnen

DE NYA JULMARKNADERNA

L?ings med stidernas gator och torg finns ofta ett antal stind med varor till forstiljning flera

veckor fore jul. Stinden kan vara mer eller mindre stationdra pi samma stiille varje dag un-

der en l?ingre tid. Hiir finns inget eller ytterst lite julpynt.

Pi Sergels torg i Stockholm finns sedan nigra ir tillbaka en julmarknad dar det 2003

sildes allt frin jzimtlandska hjortron till kristaller frin Himalaya. Tavlor av rykortsbilder

siiljs i ett stind diir det hiinger blinkande tomteluvor liings med kanterna, i ett annat finns

trojor av alpackaull. I ett av stinden siiljs emellertid hantverk av trd och inklamt mellan ett

par andra stir en man och gor br?inda mandlar. Minga av forsiiljarna pi Sergels Torg ?ir in-

vandrare, vilket jag inte har sett exempel pn vid nigon av de gammeldags marknaderna.

Aven pi giryatan i Eskilstuna centrum 2ir flertalet av fors?iljarna nya svenskar. Diir

finns billiga platsleksaker till forsiiljning, Iotteristind och karuseller som fi'ngar barnens

uppm?irksamhet. Dessutom fi,nns det dromfingare, fotbollstrojor och dessa sttindigt niir-

varande blinkande tomteluvor. Frin olika vagnar siiljs mat att fortara pi plats, hamburgare

och korv, ungerska Langos och friterade munkar.
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TRADITION OCH NYMODIGHETER

I dag har valfrihet blivit ett slagord. Det finns julmarknader for de flesta smakriktningar

och produkterna pi de olika marknaderna kan nog tillfredsstiilla mingas koplust. Dagens

julmarknader kan sdgas vara moderna pi sfl siitt att det finns flera olika inriktningar att viilja

bland.

Vad som anses vara traditionellt i dagens v?irld, kan vara snabbt foranderligt. Nya

traditioner uppkommer med korta tidsspann. I en foranderlig vtirld ?ir det ocksi ofta vik-
tigt med traditioner. M?inniskor vill ha nigot att halla fast vid niir v?irlden omkring snurrar

allt snabbare. En frflga som vi kan st?illa oss med anledning av julmarknaderna iir i vad det

traditionella ligger. Ar det kanske bara v6.r ideatbild av hur en julmarknad borde ha sett ut
for nigot eller nflgra sekel sedan? Ar det kanske en bild som kommer frin medier, filmer

och bocker? Eller har det verkligen en ging sett ut si som det gor i dagens "gammeldags"

julmarknader?

De gammeldags eller traditionella julmarknaderna har i dag oftast ett utbud av hant-

verk med lokal eller regional anknytning. Detta iir nigot som de har gemensamt med de his-

toriskt kanda marknaderna. Det traditionella skulle alltsi ligga i utbudet. Men 2ildre tiders

marknader inneholl ocksi andra inslag, som vi i dag kanske skulle kalla billigt krimskrams;

marknaderna gav dem som inte hade det si gott stiillt tillf;ille att skaffa julklappar till en billig

penning.

Pi sfl siitt ?ir ju vira tiders gammeldags julmarknader inte siirskilt lika de historiska,

eftersom hantverket i dagens samhiille stir for ett gediget kunnande och en kvalitet som

gor produkterna dyrare 2in de massproducerade. Men i dag finns ocksi den nya sortens jul-
marknader, dit folk gir for att kopa billiga presenter infor julen. Om vi v?inder pi hela reso-

nemanget kan vi kanske rent av pisti att de marknader som inte kallar sig gammeldags ?ir de

som egentligen iir dagens traditionella julmarknader.

RpTEnTNSER

JulpdskansenavlngaArno-Berg(1997),"Julmarknad"avlonasBerg(I: Fataburen,2005),Aretsfestsederav

Nils-ArvidBringdus (1988),MassproduceradetraditioneravEriclHobsbawn (2002),Godjul!Frdnmidvinterblot

till Kalle Anka av Lena Kettstr<im H6ok (1995), Sttensk jul av Mats Rehnberg (1957).

Institutet fdr spr&k och folkminnen, Uppsala: dokumentation av julen 2003 genomf<ird inom projektet

F \riindrade sedviinj or: ULMA 39334-39337.

92



Foto: Carina Ahlqvist 2004, DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen

I N DIGNATION EN 6WEN KOM M ERSIALISM EN
wAnMER vAnA HJAnra,ru

MacNus Mdncx

|ulen, siger vi, som om det bara fanns en enda. Den

iikta julen i kretsen av ntra och villbekanta ansikten.

Men den iir hflrt tr[ngd av sin falska tvilling, den kom-

mersiella julen. Ktipmlnnens spektakel som infinner

sig tidigare ftir varje ir. Stugvtrme och kylig kommers

varvas under allt stdrre press. Vem skruvar inte pfl

sig av obehag 6ver all denna ohlmmade ktipenskap?

Samtidigt iir det precis i rtiran av skyltade varor som

du v[ljer prylarna som blir den omtdnksamma eller

roliga presenten till de ndra och ktira. Den anonyma

och massproducerade varan ftirvandlas till en rela-

tionsskapande och personlig gflva. Det 6r rena trolle-

riet, en gest som ger laddning och lyster flt konsum-

tionssamhflllets julfirande. Och ju mer vi sttinar tiver

prylhetsen i ktlpcentra och gallerior, desto varmare

och mer inbjudande ter sig vflrt eget julfirande. Dlrftir

dr harmen 6ver julens kommersialisering en av vflra

viktigaste julritualer. Akta julsttimning eldas bast av

indignationen river den kyliga kommersialismen.





JULBOCKSFRID I VAR TID
ATT BRANNA ELLER BEVARA EN BOCK

Av |onANNA SrAnrsERG

Varje ir uppfiirs halmbockar pi offentliga platser runt om i landet. I samma stund som

bocken iir pfl ptats i all sin prakt infinner sig iiven frigan: Hur liinge kommer den att fi
sti kvar ortird? Trots att vissa bockar numera kamerabevakas stir de inte s?ikra. Det

resulterar kanske rentav i att det kittlar lite extra i ftirtivarnas ftirbrytarnerv ndr stiirre

tankemiida och uppfinningsrikedom behdvs.

Hur piverkas de offentliga julbockarna av den moderna tekniken som giir det

miijligt att fiilja dem pi webben dygnet runt? Pi vissa hill, som i Umei och Osterfiir-

nebo, dr bockarnas iiden redan grrna, eftersom det frfln btirjan iir bestiimt att de lagligt

ska briinnas ned. Hur piverkas denna fiireteelse av att det som i det ena fallet ses som

skadegiirelse legaliseras?

OLAGLIGT - LAGLIGT

Sveriges mest kiinda bock, bocken i Giivle, har sjunkit ihop pi grund av sabotage, fitt be-

nen sonderslagna, och flera ir har den monterats ned orord vid sdsongens slut. Men zindi

framstiLr det som om den gir upp i rokvarje ir.
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Vad 2ir det med elden som lockar och fascinerar si? Den forsta Giivlebocken, uppford 1966,

briindes ned av en yngling som for ovanlighetens skull ekte fast, erk?inde och domdes for

brottet. Han hevdade att det var en stundens ingivelse som fitt honom att plocka upp ci-

garettiindaren och utfora handlingen, ett infall som renderade honom en fiillande dom for

grov skadegorelse. |ust i detta fall var det ironiskt nog brandmdnnen som uppforde den

forsta bocken som ocksfl slqmdsamt fick rycka ut for att komma till dess undsiittning, iiven

om det var forgiives.

Julbocken har spridit bide skriick och glndje omkring sig under bangstyriga upptig

och julklappsutdelningar. Kanske iir det den lilla djiivulen i honom som inte kan hejdas.

Forr ansigs att bocken mojligtvis var djiivulen i djurskepnad. Detta kan komma sig av att

djavulen spelades av en utkliidd bock i den katolska kyrkans skidespel under medeltiden,

dar han var foljeslagare till Sankt Nikolaus. Bocken var dven ett heligt djur med siirskild

betydelse for skorden i forkristen tid, som vi nu kan se iterspeglas i halmbocken som jul-

prydnad. Och likt Tors bockar frfln forntidens fruktbarhetsriter Steruppstir halmbocken

6r efter ir trots de pahopp den utsiitts for. Minga av mina tankar tar sin utgingspunkt hos

Gtivlebocken eftersom den utan tvekan ?ir Sveriges mest kiinda halmbock.

Det finns en alldeles speciell lockelse i det forbjudna. En och annan fdLr kanske tvings-

tankar om att siiga firla ord ndr de ftr en mikrofon i ansiktet i ett annars seriost sammanhang,

eller kdnner en dragning fram emot balkongriicket pi elfte viningen, trots att de vet att de

har problem med yrsel. Det kan vara svirt att sti emot, vigor av skrackblandad fortjusning

pulserar genom kroppen. Som en retning tornar de offentliga halmkdrvarna och halmbock-

arna upp sig pi stadens gator och torg.

Pi senare tid anviinds tekniken dels som en lank mellan allmiinheten och bocken,

dels som skydd for den senare. Genom kommunens webbkameror gir det sedan 1996 att

folja byggandet av G?ivlebocken steg for steg. Det finns mojlighet att ndr som helst logga in

och ta en titt for att antingen dra en lattnadens suck ndr den kan beskidas i orort skick, eller

grymta over att den finns kvar. Med kamerornas hjiilp kan ett intresse for bockens v2il och

ve spridas i hela landet och dven utanfor Sveriges grdnser. Den senaste bockbranden i Giivle

rapporterades bland annat av det internationellt kanda nyhetsorganet USA Today. En all-

deles egen halmbock byggdes for owigt av de svenskiittade invinarna i Lindsborg, Kansas,

1997 t17l det irligt iterkommande firandet av deras svenska bakgrund. Deras bock bygg-

des for att skapa publicitet over hela nationen och for att miirka ut Lindsborg i det ameri-

kanska medvetandet.
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Bevakningskamerorna har endast i begr?insad utstriickning haft en skyddande funktion och

avskrackt m?inniskor frin att skada bocken. Kvalitdn pi bilderna frin dessa kameror hil-
ler niimligen inte mittet och kan inte anv?indas som bevis i en eventuell riitteging. D?irfor

anlitades 2005 ett vaktbolag for extra bevakning i Giivle. Tillstand soktes for att fi filma med

deras mer professionella kameror. Det finns dock strikta regler for hur stora ytor som fir
bevakas for att inte inkriikta pi miinniskors rorelsefrihet och personliga integritet, nigot

som 2005 6rs bockbriinnare tog fasta pi di de lade ett nytt tillviigagingssiitt till listan, med

ett nigot gammeldags vapen - pil och bige! Brottsplatsundersokarna kunde se mycket klara

och tydliga bilder over hur pilarna triiffade bocken med beundransviird precision och acku-

ratess. Genom att studera de inflygande pilarnas vinklar gick det att sluta sig till varifrin

de av$rrats, men inga bildbevis fanns pi den som holl i bigen, eftersom forovarna befann

sig utanfor kamerans tillitna upptagningsomride. Ryktet s2iger att en utkladd tomte och

pepparkaksgubbe iir de skyldiga, eftersom vittnen sett sidana springa fr6n platsen. Satt det

minne en lussebulle och viintade i en flyktbil i niirheten? En springande tomte och peppar-

kaksgubbe borde ju Zindi ha viickt viss uppm?irksamhet pi stadens gator, jultiden till trots. . .

EIOCKEN EIFIINNER

Tillviigagingss2ittet och kostymeringen tyder pi att det har lagts ner extra tid och tanke-

moda for att genomfora den brottsliga handlingen. Och hur iilskad julbocken ?in iir si iir det

viil iindi omojtigt att inte skratta till och se det komiska i forovarnas utstyrsel! Om sabotaget

denna ging var noga planlagt verkar de tidigare attackerna vara ganska spontana, ndLgon

har passerat och tlint p5. Men minga ginger har tiindviitska anvdnts, vilket kriiver att nigon

avsatt viss tid for planering av didet. Maskering har forekommit tidigare, men di genom ett

mer traditionellt teckande av ansiktet. Pilskyttarna var de forsta som holl sig utanfor bock-

ens omgivande giirdesgird.

Ironiskt nog brann bocken inte med liitthet1997, di den helt lagligt och infor en stor

forsamling skulle briinnas under organiserade former, av sin upphovsman Stig Gavl6n. Den

tr?ikonstruktion som iLteranviindes behovde fornyas och hela bocken kunde dtirmed offras.

Gavl6n sa visserligen att situationen kandes lite konstig, men det dr intressant att notera att

han ?indi tog sig an uppgiften att lita sin skapelse bli ligornas rov.

Det rider delade meningar om det vore lika lockande att 2igna sig it bockbriinning om

det vore tilletet. En allmiin uppfattning ?ir att po?ingen med det hela upphor om det inte ?ir

forbjudet. Naturvetenskapliga foreningen i Givle uppfor konkurrerande julbockar. Deras

ordforande Pontus Andersson tror att det iindfl skulle locka ungdomar, si att de efterit kan
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skryta med att de hann dit forst. Fast det ir klart, v?injer vi oss vid att bocken alltid brinner,

si blir det en sensation n?ir den intebrinner. Cirka tio av trettionio irgingar av Giivlebocken

har faktiskt klarat sig.

Sjiilva dfldet, branden, Iockar och vticker kdnslor, men det som verkligen skapar re-

aktioner och personligt engagemang 2ir kampen och spelet mellan det "onda och det goda".

Minga har erbjudit sig att ingi i ett slags medborgargarde for att skydda bocken. Sidana

erbjudanden miste avbojas, eftersom ingripanden endast bor ske av polis och liknande in-
stanser. Pi de engelska vadslagningslistorna har man tagit fasta pi intresset for bocken och

sedan 1988 gir det darfor att satsa pengar och sli vad om bockens ode, om - och n?ir - den

kommer att gi upp i rok.

I Giivle invigs och v?ilkomnas bocken den forsta advent. Tidigare var det en enkel

tillstiillning med ett mindre frrverkeri, men det har nu tagit formen av folkfest med miing-

der av iskidare. Sedan millenniumskiftet hiller en specialinbjuden giist dessutom ett tal till
bockens 2ira. ]ulen ir 2006 firas i Umei femtonirsjubileum for den legala bockbriinningen
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Tvi stadsjulkiirvar i Huskvarna 2005, en nedbrhnd och en som klarat sig. Foto: lVlarlene Hugoson. lnstitutet fdr sprik och folkminnen,

som 6r ett inslag pi studentfesten "Brdnda bockens gasque", en hyllning till Giivlebocken.

Polisen i Umei verkar inte vara nirmare bekant med denna foreteelse, vilket ger en finger-

visning om ritualens betydelse hos den breda allmiinheten. Det iir likadant i Osterfiirnebo,

G2istrikland, ddr en storre halmbock sedan minga i,Lrbriinns nedvarje ir den nionde januari

av dess upphovsman, utan att skapa alltfor stora rubriker i pressen.

Som en parallell till julbockarna finns i )onkoping och Huskvarna offentliga julkiirvar

av storre format som ocksi briints ett antal ginger. Ingen har ikt fast men pi kamerabil-

derna slms yngre miin springa frin platsen.

VANDALISM OCH PFT

Eld kommer alltid att fascinera m?inniskor. Intresset skulle sannolikt slockna om det var

lagligt att br?inna offentliga julbockar, eftersom den olagliga forstorelsen iir en del av ett fort-

lopande skidespel som irligen engagerar minga miinniskor. Minga undrar om inte ma-

joriteten bide av dem som vill bevara och de som vill forstora bocken 2indi inte tycker att

det "ingi,r" att nigot ska handa innan julsisongen ?ir over? En del offentliga personer, som
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kanske inte borde beromma skadliga handlingar, medger att det iir ganska bra PR trots allt.

Andra havdar best?imt att den her katt-och-ritta-leken inte alls iir bra. Det finns argument

som talar for att en onskan om att bocken ska fi liimnas ifred verkligen kommer ifrin hjiirtat.

Kurt Lagerholm, Arbetarbladets marknadschef och ordforande i bockkommittdn, siiger:

De sombyggerbockenldgger nedett oerhiirt arbete,mdngatimmar av ideellt arbete, somingen

skulle hdlla pd med om de inte trodde att bocken ska std ordrd. Dessutom kostar det 100.000

kronor att bygga upp en nedbrdnd bock av den storleken och det finns grtinser fdr hur mycket

sponsorerna mtiktar med, bdde kostnads- och tdlamodsmiissigt. Det finns en grrins och skulle

denpasseras sdblir det ingen mer bock. Punkt slut.

Ar 2006 blir det extra spdnnande. Bocken i G?ivle - som vdcker si mycket keinslor - ffller

frrtio ir och vi har nog en hel del dramatik att viinta.

RnpBnnNSER

AretsfestsederavNils-AryidBringdus (1981),Somjagminns;Sdder,SddraKungsgatan,FuruvikavstigGavldn

(2004),OnParade. MakingHeritageinLindsborgKansasav Lizette Grad6n (2003), "Bockenbrinner! En dialog

pi offentlig plats och i Giivles lokalpress" av Lotten Gustafsson (I: Gatan iir vdr! Ritualer pd offentliga platser,

1995), Julbocken i folktro och jultradition av Karin Schager (1989).

Institutet fdr sprik och folkminnen, Uppsala: ULMA 39332, Samtal med Kurt Lagerholm, Arbetar-

bladets marknadschef och ordforande i bockkommittdn i Giivle (maj 2006) och fimmy Carlsson, Giivle turist-

byri (april 2006).
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MIDVINTERBLOTET
ASATROENDES JULFIRANDE I VARA DAGAR

Av Pnn-ANoBns OsrrrNc

Sedan mitten av 1970-talet finns det asatroende som firar vintersolstindet, sommarsol-

stindet, virdagjiimningen och hiistdagjiimningen. Nyhedningarna iir avogt instiillda

till kristendomen, sekulariseringen, miljiifiirsttirningen och till vissa andra inslag i det

moderna samhiillet. De kombinerar gilrna ritualer, fiirestiillningar och metoder ftir att

framkalla iivernaturliga upplevelser frin olika tid och rum.

Ett annat siirdrag iir att minga sympatistirer har en utpr?iglad skepsis gentemot

auktoriteter. I sann senmodern individualistisk anda fiiljer var och en sina egna prefe-

renser och formar sig sin egen uppfattning. Det finns diirfiir inget fastslaget ceremoniel

och det iir fullt tillfltet att improvisera och gtira som uttivaren vill, vilket ses som ett

tecken pi att det ?ir en levande religion.

Atskilliga asatroende iir religiiisa stikare. Som en fiiljd av alla dessa kiinneteck-

en ir riirelsen fragmentarisk och bestir i huvudsak av en rad smfl sammanslutningar.

Mellan iren 2003-2005 genomfiirde jag inom projektet Supranormala upplevelser,

folktro och alternativa viirldsfrskfrdningar ett antal intervjuer med asatroende i Sverige.
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MI DVI NTEREILOTET SOM FESTDAG

Midvinterblotet hills vanligen pi eller omkring irets morkaste dag, vilket fr2imst beror pi att

det tir denna tidpunkt som oftast pekas ut i de medeltida kiillorna. I iildre tid tycks det hed-

niska blotet kraftigt forenklat ha gfltt ut pi att vikingatidens asatroende it nyslaktat flask-

kott, bryggde ol, drack och skilade for att fi god irsviixt och fred ocksi n?istkommande 6r.

|ulblotet forefaller i forsta hand ha varit en familjehogtid och de bida gudarna Frej och Oden

hade en s?irstiillning. Under julen kallades Oden for |olnir och i denna gestalt ledde han de

doda hem till sina gamla bost?ider. Det forekom ocksi storre blot, siirskilt vart nionde dLr.

Att vira dagars asatroende viiljer dagarna omkring vintersolstindet och inte julafton

for att fira midvinterblotet beror framfor allt pn att de inte vill inverka pi den vanliga "tradi-

tionella" julen. Atskilliga firar midvinterblotet tillsammans med likasinnade for att derefter

fira vanlig jul tillsammans med den ndrmaste familjen. Denna problematik kan endast und-

kommas om hela kiirnfamiljen dr asatroende eller om sl?ikt och vdnner kan t?inka sig att fira

hogtiden i nyhednisk regi, niLgot som inte torde vara alltfor vanligt. Julblotet anses vara lite

speciellt. En asatroende beriittar:

Vintersoktdndet iir samma sak som julblotet och det dr helt enkelt en julfest som har viildigt

mycket gemensamt med en vanlig fdrutom att det rir ett blot med ocksd. Eftersom julen dr sd

farknippad med en privat- eller en slakthagtid blir det ofta sd att mdnga kanske har julblotet

som en privat angeliigenhet istiillet fdr att arrangera ett stort officiellt blot med fok som man

inte kiinner och sd vidare.

Om vi bortser frfln sjiilva blotet och hiirmed forknippade ceremonier iir det alltsi inte nigon
storre skillnad mellan en nyhednisk jul och en mer tradtionell sidan. En medlem av sam-

fundet Samfiilligheten for nordisk sed beriittar:

Folk brukar frdga mig hur jag firar jul. Ta en vanlig Svenssonjul och sedan tiinker du bort

adventsstjtirnan och allting som har med advent att gdra och sd trinker du bort allting som iir
kommersiellt. Det som dterstdr dd ar den hedniska julen. Sedan har den kristna traditionen

och denhedniskakommit att gd omlott. Jagmenar, det tir inte sd att Janssonsfrestelse pd ndgot

sdtt skulle vara en hednisk eller kristen sd att siiga, utan det iir en del av en levande tradition

som biirs av tvd armar egentligen (...) Kring jul utlyser vi julfrid och sd vidare.
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E LOTETS RITUALER OCH CEREMONIER

Vid de rikti5 stora asatrobloten kommer folk frin hela landet och det kan vara upp emot

hundra personer nirvarande, men for det mesta utfors bloten av en mindre grupp mdnnis-

kor som kallas for blotlag, koklag eller godeord. Vid storre blot leds vanligen forriittningen

av en god eller gydja (manlig, respektive kvinnlig ritualforrattare), men det iir absolut inget

krav. Blotlaget samlas vid en blotplats. Det kan vara en harg, en form av stenhog, ett forn-

minne eller hemma hos ndLgon. Ceremonin h6.Llls niistan alltid ute i naturen. For det mesta

placeras gudabilder pi ett altare. Triifigurerna, som kan vara riktigt stora och vanligen ?ir

vackert snidade, representerar gudarna och ses som en form av forbindelsel?ink med dem.

Till och frin anviinds ist?illet for gudabilderna en blotsten.

Blotet inleds med att nigon av arrangorerna utlyser blotfrid. D?irefter skapas vanligen

en cirkel och de asatroende kallar in skyddsandarna eller gudarna frin olika viiderstreck.

Deltagarna bliser i horn, slir pi trumma, ber om gudarnas beskydd och inbjuder dem att

komma och ndrvara vid sammankomsten. Nyhedningarna stir i en cirkel eller halvcirkel

runt blotplatsen och skilar och dricker mjod, ol eller vin. Vid en del blot gir en s?irskild skdl
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eller ett horn laget runt som samtliga dricker ur. I samband med ritualen sker offer genom

att deltagarna st?iller fram mat et gudabilderna och h?iller ut lite av drycken pi marken. Se-

dan ?iter de forsamlade upp maten pi kalaset som hills efterflt.

Nigra sammanslutningar viilsignar altaret, offergivorna och deltagarna med blota

ruskor av lov eller en. Ibland sjunger deltagarna och singerna anknyter till nordisk mytolo-

gi. En del blotlag l?iser texter ur Eddan eller andra fornnordiska skrifter. Texten har vanligen

en anknytning till irstiden och respektive hogtid:

Vid vintersoktdndet firar vi speciellt fusets dterkomst och dd tycker vi att det passar bra med

dteruppstdndelsen som finns beskriven i ett kort stycke av Eddan och som darfar kanns viildigt

central,

Under midvinterblotet vdnder utovarna sig med fordel till gudar som pi nigot s?itt iir for-

knippade medvintern:

Niir det iir det jul och vinter dd vill jaghylla Odin som iir den har jolnirfguren och Ull, som jag

uppfattar som en vintergud, samt Skqde, den hiir gudinnan eller jtittinnan, som iir fdrknippad
medskiddkning.

DRAMATISERING OCH I M PROVISATION

Vid somliga tillfiillen stir mytologiskt inspirerade dramer pi agendan. En ging niir midvin-

terblotet holls vid Rosaring itergav flera av de ndrvarande den gamla folkliga forestiillningen

om Odens jakt kryddat med en stor nlpa moderna tilliigg och improvisationer:

Under midyintersolstdndet har vi gjort ceremonier fdr Jolnir och dd har vi stikt gestalta den

hdr vilda jakten symboliskt med lite maskerad och sd rusar vi runt lite grann. Under en jatte-

fin natt dd det var rimfrost, ndgra minusgrader och fullmdne yar vi ute vid Rdsaring. Det yar

massor med folk dar, far det var inte bara det nyschamanska niitverket Yggdrasil, utan det var

ocksd ddyarande fbreningen Tor Hjiilpe, som sd smdningom kom att bli Sveriges Asatrosam-

fund eller riittare sagt, dom som var med i Tor Hjtilpe bildade Sveriges Asatrosamfund. Dom

var med och det var jdttemycket folk. Vi trummade och rusade runt och skrek som galningar.

Somliga hade konstiga utstyrslar och sddant hiir . . . Det var en mycket kraffull ceremoni. Ndr

ceremonin var slut bdrjade folk att grilla korv och roa sig. Det var en underbart fin vinterkviill,

inte fdr mycket kyla och ingen snd alls.

106



- MrpvrNtpnsr,otrt -

I samband med blotet arrangeras av och till trumresor, sejd, spidom eller andra former av

ritualer dtr utovarna bland annat anvdnder runor. Till och frfln biir deltagarna vikingakla-

der, det varierar fran blotlag till blotlag, men numera har de flesta pi sig vardagliga kleder.

Goden eller Gydjan brukar bdra en s?irskild ceremonidrdkt, en enkel kflpa med vikingain-

fluenser. En del blotlag anv?inder sig i nationalromantisk anda av dryckeshorn niir de skilar

till gudarna.

Ntir blotet iir avslutat samlas de troende vanligen i en lokal och ater medhavda varor.

Evenemanget pflminner om vilken fest som helst. Vid midvinterblotet 2iter de asatroende

allra helst vanlig "traditionell" julmat men dven annan mat forekommer och ar fullt till-
l$ten. Det finns inget som helst krav pi att julmaten ska finnas belagd i medeltida kiillor, och

|ansons frestelse r?iknas numera som traditionell julmat ocksi i nyhedniska sammanhang.

En av mina informanter ber?ittade att de vid sidan av det konventionella julbordet brukar iita

hastkott, vilket iiven forekom under hednisk tid. Ett Stockholmsbaserat blotlag meddelade

mig att de i anslutning tilt ett midvinterblot fortarde vildsvinsstek. Inspiration hamtade de
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frin Vikingarnas kokbok I de fall di deltagarna inte fortiir julmat htinger det snarare sam-

man med personernas ilder, matlagningskunskaper och praktiska omstiindigheter dn med

nigon form av religios overtygelse. En av de intervjuade bertittade for mig att ndr de borjade

fira blot i borjan av 1980-talet var det mycket korv och grillkrydda som giillde, medan de

idag iiter betydligt mer sofistikerad mat.

Till sistkan dethiivdas att dagens midvinterblot iir enblandning avgammalt och nytt.

Fragmentariska beskrivningar frin iildre ktillor har utvecklats och anpassats i enlighet med

moderna minniskors behov av gemenskap, fest, leklust, upplevelser av det overnaturliga, att

manifestera sin religion och sin personliga och andliga utveckling samt inte minst att fh sina

andliga behov tillgodosedda.

RnpEnENSER

Fbrkristen jul enligt norrdna ktillor av Hilding Celander (1955), "Modern asatro och dess i historia" av Fredrik

Gregorius (l: Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det fi;rkristna norden,2005), Fornskandinavisk religion.

En handbok av Britt-Mari Niisstrom (2001), Blot. Tro och offer i det fdrkistna norden av Britt-Mari N[sstr6m

(2002),Asatro itidenavEredrkskott (2000), Spdken, medier och astralaresor. Owrnaturligaupplevelser,folktro

och alternativa viirldsdskddningar i ltdra dagars Sverige av Per-Anders Ostling (under tryckning).

Institutet fdr sprik och folkminnen, Uppsala: intervjuer genomf6rda inom projektet Supranormala

upplevelser, folktro och alternativaviirldsdskddningar:ULMA 39198, 39205,39206,39207,392L1,39213,39222,

39224. Citaten frin dessa iir redigerade for att 6ka liisbarheten.
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Nordstadstorget i Gtiteborg den I december 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/lnstitutet for sprak

och folkminnen,

,,LTJGIA VAR ETT ELAKT SP6J<E,'

Av Ev,q. KNurs

I taket hdnger bilder av sju kvinnor och tre miln. Be-

stikarna som passerar ftirbi i ktipcentret uppmanas:

"Sttid kampen mot mobbnirg. Ring och r6sta pfl Lucia

och Staffan." Den kvinnliga sktinhetsdrottningen har

en knappt 80-flrig historia. Sveriges fdrsta offentliga

lucia upptrldde 1927. Dfl ingick hon som en bland

andra i luciatflget, arrangerat av Stockholms Dagblad.

Aret dlrpfl fick hon en betydligt mer framtrtdande

roll; frin och me d 1928 har lucior rtistats fram runt

om i landet. I jiimst[lldhetens namn har under senare

flr ocksi Staffan trltt fram pfl scenen.2004 flrs kandi-

dater motverkar mobbning bland ungdomar och sam-

lar pengar till vdlg6rande flndamfll.

Dagens luciafirande har sitt ursprung i [ldre tiders

sjiilvhushflllningssystem. Diir giillde det att pfl olika

sfltt samla ihop mat och dryck till de fester som ung-

domar h6ll under julperioden. Detta skedde ofta genom

ett frfln wxenvlrlden accepterat tiggeri i form av ut-

klldningsupptflg. Ett ftirsta stdrre sidant iigde rum vid

lucia. Annandagen var Staffans dag. Dfl kunde utkliid-

da staffansriddare komma pfl bestik. I samband med

trettonhelgen kom stjiirngossar. De "gick med stjf,rnan"

och spelade upp ett skidespel om Herodes barnamord

i Betlehem. Idag finns alla dessa olika karaktlrer

med i luciatflget, [ven om de frfln btlrjan inte haft

nflgot med lucia att gdra. Fiiljet leds av lucia och

bakom henne gir tlrnorna, som kan ha sitt ursprung

i de "brtillopsftiljen" som fdrekom dfl lucia kallades

lussebrud. Efter dem kommer staffanssjungarna eller

stjiirngossarna. De har smtlts samman av Staffan och

trettondagsfirandets stj lrngo s sar.

I folkminnesarkivens uppteckningar framkom-

mer att sjiilva namnet, Lucia, kan tolkas pfl flera siitt.

Lucia kommer frfln det latinska ordet lux, som be-

tyder ljus. Det kan ge konnotationer till Lucifer, den

onde. Lusse dr ocksfl f<irknippat med lussegubben.

Att kla ut sig till lussegubbe ftirekom pi mflnga platser

dar inte den vitkladda lucian var k6nd. Luciafirandet

som vi k[nner det idag har alltsfl en brokig historia. Att

hon inte alltid har varit skrinhetsdrottning framkommer

i en beriittelse om 1800-talets Viirmland: Lucia var ett

elakt spiike. [. . .] Nrir det blev "lussemiiran" sd var hon

ute och sprang i stugorna d skriimde folk.
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ROMANTIK OCH RODA SPETSAR
JULENS UNDERKLADER

Av BrncrTTA MnunuNG

Spetsprydda damunderplugg i blanka och silkiga tyger finns i handeln flret runt, men

till jul blir plaggen pltitsligt tomteriida. De exponeras mer eller mindre fantasifullt i jul-

skyltning och pi reklampelare och skall locka fram kiiplusten och kanske romantiken

i oss. Men giir de verkligen det? Fiir att fi synpunkter pi detta skickade jag ut en kort

frflgelista per e-post till nigra viinner och bekanta och stiillde frigor om deras syn pfl de

underkleder som siitjs till jul. En kortare intervju har ocksi gjorts med en anstiilld i en

Lindexbutik i Uppsala.

}<LASSIS}<A }<LAPPAFT

Att det finns en kommersiell aspekt av butikernas lansering av s?irskilda underkliider till
jul ar sjZilvklart. Det handlar om att skapa behov och om att oka forsiiljningen. En av mina

informanter, Petra, kommenterar saken enligt foljande: "Jag iir tveksam till att handeln slir
mynt av mingas jullangtan och av drommen om att kunna 'kopa sig lite julstamning'." Men

vad ar det di for typ av underklaider som sliljs infor julen?

De underklzider det ror sig om sonderfaller huvudsakligen i wi kategorier: roda

underklzider och underkleder med julmotiv eller julbetonade monster. N?ir det g?iller
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damunderkl2ider tycks det i forsta hand vara den roda fiirgen som ar karakteristisk, medan

herr- och barnunderkl?ider oftast dr dekorerade med julinspirerade motiv som tomtar,

hjiirtan, smi julklappspaket och liknande, mojligen i kombination med den roda f;irgen.

Uppenbarligen ?ir det damunderkliiderna som utgor "de stora varorna" i sammanhanget.

Detta bekriiftas ocksi av mina informanter, som fr?imst har synpunkter pi roda damunder-

klader.

Entigt Hanna, som arbetar pi Lindex, 6r nattlinnen, pfamasar och underkliider klas-

siska julklappar. Hon pipekar samtidigt att de roda damunderklederna intar en s?irst?illning.

De ?ir starkt siisongsbetonade och finns bara vid jul och nyflr i butikerna, sedan forsvinner

de ur sortimentet. Hannas erfarenhet iir att denna typ av underkl?ider siiljer bra. Hon tror
att det beror pi att den roda f?irgen, spetsarna och de blanka tygerna forknippas med ex-

klusivitet: material och utformning liksom matchande attiraljer som hofihallare gor att de

uppfattas som fina presenter att ge bort. Sjiilv skulle hon kunna tiinka sig att bide onska sig

julunderklader och att ge bort sidana i present. Niir det giiller underklader till barn, beriittar

hon att det forekommer en del barnunderklader med julmotiv, men att det inte alls 6r varor

som dr lika "stora" som roda och flardfrrlla damunderkliider.

REKLAM OCH SEXISM

Hur ser di mina informanter pi utbudet av julunderkldder? Nigra av dem erinrar sig vad

de uppfattar som sexistisk reklam i samband med lanseringen av underkl?ider. I borjan av

1990-talet giorde exempelvis den amerikanska modellen och skidespelerskan Anna Nicole

Smith reklam for butikskedjan Hennes & Mauritz damunderkl?ider, vilket resulterade i en

hetsig debatt. De informanter som anknyter till dessa diskussioner menar att kvinnor for-

tingligas och gors till sexobjekt. Louise skriver: "|ag tycker de diir med Anna Nicole var

forf;irliga men det har ju inte att gora med att de var just till julen. |ag hade tyckt det om de

funnits dir nigon annan tid pi iret ocksi." Och Stina uttrycker sig pn foljande siitt:

lag tycker julunderkldderna iir griisliga och signalerar snarare kvinnan som en julklapp

dt mannen. Om han (eller hon) kbper dessa blir mannen glad och tilskvrird hela julhelgen och

stdr ut med sviirmor. Att underkliiderna skulle vara julklappstips till kvinnan hdller jag inte

alls med om eftersom jag inte tror att kvinnor kiinner sig automatiskt lyckligare ay att yara

sexigafbr sina (eller andra) miin. Dd iir nog en chokladaskbdxre.
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Lindex butiksentr6, Uppsala julen 2005. Foto: Marlene Hugoson, lnstitutet for

sprak och folkminnen,

Rikard svarar:

Iag visste inte att det fanns julun-

derklader. Fdr den handelse jag

fd, syn pd ndgra i skylfdnstren i jul
kommer jag nog inte att reagera

sd mycket, blaserad som man blir

med dren. Daremot drar jag mig

till minnes ndgra annonskam-

panjer fO, ett antal dr sedan av

HbM pd vintertid (tror jag i alla

foll) med modeller, som Anna-

Ir{icole Smith, fdrevisande under-

klader, men jrg har inget minne

av att dessa skulle ha julrelate-

rade motiv. Faller detta innanfdr

eller utanfdr ditt intresseomrdde,

mdnntro? Hur som helst blir jog

inte heller lika upphetsdd eller

uppretad som en del andra 6ver

de s s a annonskamp anj er.

Mikael forklarar att han inte har nflgot "emot att titta pi lattkladda damer, men nog kan jag

samtidigt anse att det blir overdrivet sexistiskt och aven lite viil kommersiellt". Mats spin-

ner vidare pi den triden och skriver: "]u mer jag tiinker pi det si verkar det lite kinky. (Men

jag iir inte emot sexiga underkliider i allmiinhet - si liinge nflgon annan koper dom.)"

Hiir kan vi alltsfl se att det finns en spiinnvidd mellan de kvinnliga informanter som dr

starkt emot underkliidesreklam och lansering av underkliider, som gor kvinnor till objekt och

nigra av de manliga informanter som visserligen kan se en poiing i detta resonemang, men

som samtidigt inte har nigot emot vad de uppfattar som sexiga damunderkliider.

Ext<Luslrz Lyx, o pRAl<TlsK sva,xl6sH ET?

Flera av mina informanter diskuterar de praktiska sidorna n?ir det giiller julunderkliider.

Si skriver exempelvis Katarina:

tr4 *



- Rou.l,Nrrr ocH RoDA sPETSAR -

lag skulle inte kdpa dem yare sig ft)r eget bruk eller fdr att ge bort, fdr hur ska man tviitta dem?

De lar knappast tdla 60 grader? Och jag misstiinker att de fiirgar av sig pd andra klader. Hade

ett riitt nattlinne en gdng, det fortsatte att vara rdtt, men allt som jag tviittade tillsammans med

det blev rosa. Och det fortsatte att ftilla och falla. Dtiremot fick min man fdr ett par dr sedan en

slips med tomtar, men det var ju pd skoj.

Anna kommer dven hon in pi temat julslipsar och julstrumpor, som tycks vara nigot som

flera av informanterna har storre erfarenhet av iin julunderkl?ider och som forknippas med

familjen och sl2iktens julfirande:

Det niirmaste jag kommer iir julstrumpor och julslipsar. Det finns som tradition pA min mans

sida och fdljaktligen dger jag julstrumpor - som jag ocksd sdtter pd mig i juletider - och han

iiger en juklips som han ocksd anviinder. Riida, ryschiga underkldder skulle jag varken an-

viinda eller ge bort, tror jag.

Lisa har inte funderat si mycket pi saken, men konstaterar att hon inte har nigot emot roda

underkliider, "det kan vdl vara lite piffigt". Louise har reflekterat kring julunderkliider och

skriver:

Jaghar inga stirskilda julunderklader helt enkelt far aff jag a) inte ser ndgon vits med det och

b) faktkkt inte har tankt pd att man skulle kunna ha det. Jag har inga stirskilda julklader

och ddrmed inga sdrskilda jultrosor etc. heller. Diiremot har jag vid ett par tillfhllen fdtt natt-

linnen med julmotiy av min syiirmor. De anydnder jag ndr som helst, gdr lika bra i maj som

december.

Av citaten framgir att flera av informanterna ser till praktiska aspekter. Underkl2ider skall

vara skona att bira, latta att tvtitta och inte f?irga. Dessutom kan det vara en nackdel om

underklader tir alltfor sdsongsbetonade, men man kan ocksi, som Louise, valja att strunta

i det. En viktig frflga i materialet g?iller gr?insen mellan det exklusiva och det smaklosa. Vad

betraktas som sexigt, vad ar lyxigt? Anders skriver si hiir:

Generellt sett tycker jag att rtida och ryschiga damunderkliider iir liickra, men det iir ddviktigt
att underkliiderna iir av exklusivt material! lag tycker viil heller inte att den klassiska julrt)da

ny ans en P A damunderkliider iir den mest optimala.
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Grdnsen mellan det exklusiva och det smaklosa 2ir naturligtvis ingen absolut gr?ins. Den iir

kulturellt och situationellt betingad. Olika fiirger och material signalerar olika saker. Att ett

damunderplagg av god kvalitet och i en viss rod nyans betraktas som smakfullt, medan ett

liknande plagg i mindre dyrbart material och i en annan nyans betraktas som smaklost och

billigt, 2ir inte sjiilvklart. Hiir gor givetvis olika miinniskor olika bedomningar, men generellt

sett forknippas dyrbara material och hogre priser vanligen med "battre smak". Det innebiir

ocksi att det ?ir en kopstark kundkrets som kan inforskaffa sidana varor, medan andra fir
noja sig med billigare kopior, som di ofta betraktas som just billiga i flera bemiirkelser.

oLrKA svrsArr
I denna undersokning stir damunderkliider till jul i fokus, bide i handeln och i informan-

ternas resonemang. |ulunderkl?ider till herrar och barn tFcks vara mindre kzinda och upp-

mirksammade, 6ven om de forekommer. Kanske anas har iterklangen av ett gammalt kop-

monster, dar herrar har uppvaktat damer med romantiska givor sisom choklad, blommor,

smycken, nattlinnen och iiven exklusiva underklader. N?ir det giiller herrar iir det snarare
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julslipsar, som informanterna har erfarenhet av att ge bort eller fi i julklapp. Julstrumpor till
bide kvinnor, mdn och barn har de ocksi ber?ittat om.

Mitt material ger exempel pfl nigra olika forhallningss?itt: synen pi ryschiga spets-

underkltider till kvinnor som uttryck for sexistiska tendenser i samhiillet, ditr kvinnor gors

till "varor". Vidare finns en praktiskt orienterad qm som framhiller julunderkliidernas sd-

songsbundenhet, eventuellt diliga kvalitet och svirigheten att tviitta plaggen. Slutligen arti-

kuleras ett annat syns5tt, som ger uttryck for att ryschiga damunderkliider kan vara snygga

och tilltalande, vilket bide miin och kyinnor kan tycka, dven om det hiir friimst dr mdnnen

som,ger uttryck for detta synsiitt. De kvinnliga informanterna tycks for Owigt vara mer in-

satta i julunderkliidesutbudet iin de manliga, vilket kan vara en tillfiillighet. Men det kan

ocksi peka pi en mer generell tendens.

For vissa miinniskor ?ir kliider och inte minst underkliider identitetsskapande, vil-

ket gor att de har mycket bestiimda uppfattningir om hur de skall vara och se ut. Si har

exempelvis Ingrid Roos Bjorklund fran Nordiska museet framhallit behins betydelse for

kvinnor under 1900-talet och etnologen Bo Lonnqvist har skrivit om mansunderkliidernas

for?indrade och identitetsskapande betydelse under senare ir. Det kan inneblira att minga

helst koper sina underplagg sjiilva eller itminstone ger tydliga instruktioner om vilken typ

av underkliider de onskar sig i julklapp.

RETnnnNSER

Distinction. On the Social Critique of the Judgement of Tastje av Pierre Bourdieu (1984), "Fashion and Eroticism.

Men's Underwear in the Context of Eroticism" av Bo L<innqvist (I: Ethnologia Europea, yol 21, 2001), "Behan

- 1900-talets underplagg" av Ingrid Roos Bjorklund (l: Pdkliidd, uppkliidd, avklddd. Om kliider, kropp och

identitet,2005), svar pi kort frigelista distribuerad till nigra viinner och bekanta via e-post 2005. Citaten iir

redigerade fcir cikad liisbarhet.
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RAPPORT FRAN

!g^RYTORNA PA g^RAND
ETT RESTAURANGX6X I J U LBORDSTI DER

Av HAxaN |oNSSoN

Den som iiter julbord pfl nigon av alla de restauranger, hotell eller g?istgiverier som

serverar sfldant minaden ftire jul, kan kanske mellan silltuggorna skiinka en tanke flt

hur det ser ut i kiiket. Hur skulle det vara att arbeta med att laga all den mat man just iir

i fiird att siitta i sig? Hur hinner de med att liigga upp riitterna? Och hur sktits hygienen

egentligen av de diir vitkliidda personerna som med jiiktad blick skymtar fiirbi i ktiket?

Ftir mig iir det tviirtom. fag har atdrig etit julbord pi restaurang. Dilremot vet jag en hel

del om hur det kanvara att tillaga det, eftersom jag under aren 1987-1997 i olikabefatt-

ningar arbetade med att tillaga julbordet pfl Grand Hotell i Lund. )ag vill hiir ge en bild

av hur det kan se ut bakom kulisserna, innan de dignande faten burits ut i matsalen ftir
att raskt linsas avfestsugna arbetskamrater, vdnner och familjer.

6weRrl6DETs ocs 6venatsrRAruGN INGENs mAruao

]ulbordet behiller sin popularitet i Sverige, trots att det egentligen dr en anakronism. De

flesta av rdtterna, som en ging i tiden tillhorde den normala kosten, om dn luxuosare 6n

till vardags, anses numera under resten av irets dagar hopplost gammaldags. Men till ju1

hugger personer, som till vardags iiter sushi betydligt oftare dn flaskkorv, med god aptit in
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pi r2itter de vid andra tillfiillen skulle rata som bide trikiga, feta och omoderna. Aven upp-

liiggningen av maten byter sin normala skepnad vid juletid. Den tid jag beskriver var en

period i svensk restauranghistoria di det nyfranska kokets minimalism och tallriksuppliigg-

ningar utkonkurrerade fatserveringen i de flesta sammanhang. Sfl ?iven pi Grand Hotell,

som hade en imponerande samling uppliiggningsfat sedan svunna tider. Men i slutet av no-

vembervar det dags att ika ner i kiillaren och plocka fram de hundratals silverfat och karot-

ter som inte behovdes under de andra minaderna. Diskarna fick ett drygt arbete med att

forsoka f[ de oxiderade silverfaten att gl?insa pi nytt.

Under tiden intensifierades julbordsforberedelserna i koket. Allt som kunde forbe-

redas i god tid miste goras det, annars var vi chanslosa niir gdsterna viillde in frin skyltson-

dagen och framit. Sillfilder gravades och salt sill lades i blot i 4O-liters kottbackar frin KF.

Dessa backar var sdrskilt eftertraktade, eftersom de till skillnad frin Scans inte hade forsetts

med hil. Det forekom darfor en omfattande hamstringsverksamhet under hosten, di styck-

mdstaren gomde undan kottbackarna for att inte leverantoren skulle ta dem i retur vid niista

leverans.

Men sillen var ?indi inte det fdrsta som gjordes. Redan mot slutet av september bor-
jade styckmSstaren med den otrevliga vanan att varje onsdag med ett belitet flin stiilla in den

stora blandningskitteln (som rymde 35-40liter) i koket, fl,lld till bredden med kottbulls-

smet. Ddr stod vi kockar sedan och rullade kottbullar till forbannelse under onsdagsefter-

middagen. Eftersom kottbullarna skulle vara extra smi blev det ndrmare 2000 kottbullar

som skulle rullas varje onsdag. Jag liirde mig en speciell teknik att forma bullarna genom att

stoppa smeten i en sfritspise och sedan med hjiilp av en gaffel forma bullarna med en hand

samtidigt som den andra tryckte ut smeten ur pisen.

I likhet med andra storre restauranger fanns det en tydlig arbetsdelning mellan olika

ansvarsomriden i koket. Kottspis, fiskspis, kallskank och styckbod fungerade som separata

enheter. Darfor kunde man slippa kottbullarna om man arbetade pi fiskspisen. Di fick man

ist?illet utsiitta sig for det tidsodande arbetet att filda lax, vilket behovdes eftersom bide den

gravade och inkokta laxen tillhor favoriterna pi julbordet. |ag kommer sent att glomma den

ging di koksmiistaren kom over ett parti om 500 kg lax billigt frin Danmark. Under sam-

manlagt sexton timmar tillbringade jag all den tid som inte gick flt till att serva matsalsgds-

terna med att forst grovstycka laxarna, darefter finputsa dem, for att sedan med en ting dra

ut alla de dar forargliga benen som gir rakt in i laxkottet och inte kan skiiras bort. Direfter
skulle sidorna plastas in och laggas pi vagnar som kordes in i den stora frysen. Men arbetet

var inte slut med det. Sedan skulle alla laxskroven skrapas med en sked, varpi laxskrapet
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anvdndes till laxftirs eller laxpudding. Till sist var det si dags att s?itta fiskfond pS laxskroven.

Laxlukten satt sedan i huden pi mig under flera dagar. ]ag brukar tiinka pi det vid de tillfiil-

Ien di saknaden over att jag liimnade kockyrket for studier kommer over mig ibland. Dfl blir

genast saknaden mindre sviLr.

Varfor var det dfl nodviindigt att gora sidana enorma forberedelsearbeten? Delvis be-

roende pi att det ar vZildigt minga giister. Runt 6 000 personer iiter julbord pi Grand i Lund

varje itr. Till det kommer all personal, som ocksi brukar utfordras med det som ligger pi
faten och diverse rester som nodtorftigt omvandlats till mat med andra beteckningar som

"laxsallad". De kreativa beteckningarna var for ovrigt inte reserverade till personalmaten,

pytt i pannan dopte kockhumorn under januari om till "kamouflerat julbord". Men det im-

ponerande antalet g?ister var indi bara en del av forklaringen till att hur mycket kottbul-

lar, lax, sill och alla andra rdtter, lingt over hundra, vi 2in tillagade tog de slut alldeles for

tidigt. Det berodde dn mer pi att de slips- och klanningforsedda g?isterna forvandlades frin
mittfulla smidtare till glupande vargar di de st?illdes infor julbordets overflod. Om det blev
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lite tid over kunde jag stiilla mig vid ingflngen till matsalen och med stigande forvining se

de overlastade tallrikar som ndtta damer och inte firllt si ndtta herrar flterv?inde med till sitt

bord. Inte bara en ging, utan flera. Aven rdtter som blodkorv, rimmad oxbringa och gron-

saksaladib hade strykande itging.

}<RoGsNUsKETs H6GTTD?

Ett iterkommande inslag under december minad di det rider nyhetstorka pi redaktio-

nerna i dagstidningarna dr att sli upp resultaten av Hdlsovirdsniimndens inspektioner av

julborden. Det iir inte ovanligt med anmiirkningar, dven Grand fick sidana vid flera tillfal-
len. "Krogsnusket", som det ibland kallas, frammanar bilden av en slusk till kock som snyter

sig i ndven, aldrig tviittar henderna och v[nder den fr?ischa sidan upp pi foregiende dags

julskinkfat och skickar ut det i matsalen igen. Det iir inte en r?ittvis bild, even om det natur-

ligtvis inte var helt latt att hilla riitt kyltemperatur i alla liigen di det blev ett stiindigt spring

in och ut ur Marna som bignade av all mat och fick de stackars kylag$egaten att gi pi hog-

vaw.lagiir iindi imponerad over hur pass fr?isch maten var di den l?imnade koket.

Alla anstr?ingningar att uppr?itthilla hygieniska krav stop emellertid pi det krog-

snusk som utspelade sig bland giisterna i matsalen, nigot jag aldrig hort en hiilsovirdsin-

pektor vidta itg?irder mot. |ag skulle sjiilv vara djupt tveksam till att trtingas kring kallskurna

r[tter med hundratalet miinniskor mitt under de viirsta forkylningstiderna. Fast sidana in-
fektioner kan vara svira att undvika iindi. Mera htipnadsviickande var de risker julbords-

giisterna tog med sjiilva maten. Vi var mycket noga med att inte skicka ut de skinkskivor

som blivit over frin ett julbord till niista. Den stora tjusiga hela skinka som var tdnkt som ett

garnityr till de uppskurna skivorna iteranvdndes dock. Men det fick vi sluta med, sedan g2is-

terna borjade karva 2iven i denna skinka. Aven de hela rokta korvarna, prydligt upphnngda

over en sting och forsedda med roda band, minns jag att jag latt chockerat noterade att

en giist hade skurit stora bitar av vid luciatid, di korvarna rimligen hade mist en del av sin

friischor. An vtirre var ndr bitar av pepparkakshuset och de smfl marsipanfi.gurerna borjade

forsvinna. Aven detta skedde vid lucia, di de stitt och impregnerats av tre veckors damm

och cigarettrok i en overfilld matsal.

DEN KALLS}<URNA KVI NN LIGHETEN

Slutet av november och december var en speciell tid att arbeta pi Grand. Arbetsbelastningen

var hog och konstant, och den ordinarie personalen forst?irktes ibland av extrapersonal och

kock- och kallskankselever frin restaurangskolan, som fick tjiina sina forsta pengar i yrket.
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Si var det iiven for mig 1987, dejag fick mitt forsta stiimpelkort och for 37 kronor i tim-

men skalade ?igg, skar sillsallad, hackade lOk och giorde kv?illsmat till personalen. Allt detta

gjorde jag i kallskanken, som pi Grand liksom i andra traditionella kok utgjorde en separat

del, skild frin varmkoket. Kallskanken befolkades av kvinnor, och att sti och tr?ingas med

vitkladda kvinnor pi en begrdnsad yta kan tyckas vara rena drommen for en sjuttonirig

yngling. Men dven om jag forvisso trivdes, var det inte helt oproblematiskt. Genom att ta

steget in i kallskanken riskerade niimligen en manlig matlagare att forlora bide status och

manlighet.

Arbetsdelningen i ett restaurangkOk har byggt pn en strikt hierarkisk uppdelning.

Dels fanns olika befattningar: koksmdstare, sous-chef, forstekock, kock och kockelev for

att ndmna nigra, dels en uppdelning av sysslor med olika status. Att tillaga fisk var finare
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iin att tillaga soppa, och mycket finare dn att rensa gronsaker. Viktigast av allt var emeller-

tid uppdelningen mellan det manliga varmkoket och den kvinnliga kallskanken. Mojligen

beroende pi att matlagning i alla andra sammanhang uppfattats som en kvinnlig syssla, var

behovet av att skilja pi vad som var passande for en manlig respektive kvinnlig matlagare

stort, atminstone for de manliga kockarna. Kvinnor horde hemma i kallskanken, eftersom

de inte klarade av stressen i varmkoket, lydde det huvudsakliga argumentet. Kvinnor be-

hOvde n?imligen en jiimnare arbetsbelastning, dar de slapp att ha for minga saker i huvu-

det samtidigt, for det klarade de inte riktigt av. Argumentet hade naturligtvis ingen saklig

grund, men dr tindi intressant, eftersom det visar hur kon kan konstrueras pi olika s?itt pi
olika arenor. |ust oformigan att ha minga bollar i luften iir ju nigot som i samband med

barnpassning och hemarbete tviirtom brukar pistis vara manligt, och niLgot som diirigenom

diskvalificerar mdn frin dylika sysslor. Av nigon anledning framkallar det aldrig samma

upprordhet att htivda mdns oformiga till barnpassning som att havda kvinnors oformiga

att framstiilla hogklassiga varmrdtter, trots att det iir resultatet av samma feltankta biologiska

forklaringsmodeller till varfor arbetsdelningen ser ut som den gor i samhiillet.

Som kockelev klarade man sig iindi r?itt bra med att bibehilla sin manliga identitet,

dven om man kniickte extra i kallskanken. Trots allt forvtintades det av en elev bide att han

skulle skaffa sig en viss bredd i utbildningen och att han skulle utfora uppgifter med lig
status. Mera problematiskt var det for den fiirdigutbildade kocken. Normalt sett uppstod

slillan det problemet, men just under julbordet blev det nodviindigt att forstiirka kallskiinken

med resurser frin varmkoket, eftersom julbordet till storsta delen bestir avkallskuret. Som

kock fick man forvisso gora kiassiska julbordsrntter som janssons frestelse, prinskorv och

kottbullar, lutfisk med tillbehor, rodkil, brunkfll, risgrynsgrot, dopp i grytan, flaskkorv och

sillpotatis; och pi Grand dessutom av nigon anledning champinjonomelett, citronpannka-

kor, blodkorv och rimmad oxbringa. Men detta var 2indi ett intet mot de rltter och tillbehor

som lades upp i kallskiinken pi overlastade silverfat, dekorerade med gronkdl, tomtar och

allt mojligt annat vi kunde hitta for att variera utseendet pi uppl?iggningarna.

Darfor blev det nodv?indigt Sven for kockarna att ibland gi in i kallskdnken, och dari-

genom lyda under den kvinnliga kallskiinkschefen. Eftersom vi dessutom kunde fi utfora

arbetsuppgifter som man som manlig kock inte alltid var van vid, var risken stor att skenet av

overl2igsenhet rent hantverksmassigt j:imfort med kvinnorna kunde fi sig en torn. Som tur
var fanns det 2iven i kallskanken en hel del arbetsuppgifter som kunde passera som manliga.

Vi kockar brukade utan knot bena ur firfiolen och skiva revbensspjiill, hederliga manliga

kottratter med ett st?ink avvildmark och viking. Att skiva gravlax eller spritsa kaviargriidde
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pi agghalvor var ddremot mera tveksamma arbetsuppgifter. Att hacka lok med den stora

kockkniven var ok, men inte att gora konfekt. Att skiva skinka och annat kallskuret kunde

ocksi gi an, di fick man itminstone anviinda en stor maskin.

Sj?ilv trivdes jag egentligen ganska bra med att hoppa in i kallskanken under julbor-

det. Kanske berodde det pi avbrottet frin de rutiner som pr?iglade det owiga iret, kanske

pi den speciella stiimning som brukar uppsti di miinniskor forenas av att ha ndrmast absurt

mycket att gora. Till skillnad frin owiga iret, di det var niLgot av en oskriven regel att ar-

betsuppgifter borde utforas etskilda si att det tydligt framgick vem som var ansvarig, gjorde

volymerna under december att det hlinde att vi stod flera stycken och exempelvis skar sillsal-

lad. Det medforde att det var latt att skemta med nigon annan under tiden som man kunde

imponeras av hur snabbt det faktiskt gir att istadkomma 50 liter sillsallad n?ir tvi Personer

hjiilps nt.

Att jagkunde trivas med inhoppen i kallskanken forhindrade mig ingalunda frin att

vara mycket nojd dn jag under julen 1993 fickvikariera som forstekock och d?irmed ansvara

for kottspisen, eftersom den ordinarie forstekocken di arbetade i kallskanken. Det var bra

fOr sjailvfortroendet attfivarachef for det som trots allt verkligen r?iknades som avancerad

matlagning.
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EPILOG

Aret d?irefter borjade iag lasa pi universitetet. Sedan steg jag inte liingre i graderna, dven om

jag fortsatte att arbeta som kock till och frin fram till millennieskiftet. Som student arbetade

jag mycket extra under julborden, som extra arbetskraft giveMs i kallskanken. Niir novem-

bermorkret s?inker sig kan jag fortfarande k?inna en l2ingan efter att gi in i Grands kallskank

med nypitagna kockkliider och med en blandning av fasa och forv?intan konstatera att det

vankas julbord till 300 gaster i festviningen och 200 i matsalen. Dessutom bide till lunch och

kviill. En snabb kopp kaffe, och sedan igflng att liigga upp den sockersaltade och den latt-

rokta skinkan, firfiolen och flaskkorven, kaviartiggen och sillsalladen, den rokta rensteken

och laxpatdn, rodbetssalladen och cumberlandsisen, loksillen och viltpatdn, den ftirskrokta,

gravade och inkokta laxen och pepparrotsgriidden som miste miirkas ut ordentligt si den

inte forv?ixlas med den vanliga vispgridden till mandelmusslorna. Och si vidare iinda tills

vagnarna tir fi.rllastade och utkorda i styckboden dtir kylfltiktarna stir pislagna. Sedan en

vortbrodssmorgis med skinka innan det iir dags att med papper och penna i handen gora en

runda i Men och konstatera hur mycket som tagit slut och miste goras nytt. Lok ska hackas,

kniicken 6r ndstan slut, lax miste gravas eftersom det iir frrllt hus till helgen, fruktsallad ska

skaras, Iiksom spettkaka, rokt renstek och gronsaksaladib, ris d la malta blandas och si bor-
jar horrm?istarsisen ta slut.

NZir jag kommit si lingt i minnesbilderna borjar jag inse att iren har lagt ett nostal-

giskt skimmer over min tid med julbord. Viirken i knan och axlar och sillukten som det var

fullkornligt omojligt att tv?itta bort frin henderna gor sig inte lika piminda som de goda

minnena. Inte heller hur det var att cykla hem klockan ett pi natten for att iterviinda tidigt
piL morgonen till niista julbord. Vid n?irmare eftertanke ?ir det kanske bettre att skriva om
julbord ?in att laga dem?
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ru6rESPLATsEFl
Av INcRID Fronnros

I den for Ovrigt irstidsneutrala banklokalen stflr den

rakryggade julbocken i givakt. Den fflr i sin ensamhet

symbolisera kiinslan av jul ftir de ftirbipasserande

bankkunderna. Julbocken vaktar pliktskyldigt det pen-

sionskuvert som flrligen skickas till oss som ett tecken

pfl att vi tir inneslutna i den lokala eller den nationella

gemenskapen. Den arabiska texten vittnar om att en

person kan ingfl i denna gemenskup utan att ftir den

skull beh[rska det svenska sprflket.

Vi lever i en globaliserad viirld, och detta faktum

medfrir stora fcirandringar pi vflr livssituation. Vi iir

medborgare i den alltmer ihopllnkade vtirlden, sam-

tidigt somvilevervflrvardag i en lokalt fdrankrad milj6.

Att leva i en rorig olikhe t, ddr jas inte kan ftirstfl allt eller

har kunskap om allt, krdver attjagvisar nyfikenhet och

intresse ftir andras sdtt att tolka och leva sin vardag.

|ag behtiver inte dela din tro och du behover inte dela

min, jag behdver inte ftirstfl dina jultraditioner och du

behOver inte ftirstfl mina, men vi mflste visa respekt f6r

varandras liv.

Det globala samh6llet tippnar upp f6r denna ftir-

stielse och htir skapas miijliga mdtesplatser ftir olika

olikheter. Sverige 6r ett heterogent samhllle. Det 6r

inget vi kan komma ifrfln eller fdrandra, det zir nflgot

vi mflste leira oss att hantera. Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet
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oJUL PA JOEIE}ET
FRAN TRIVSEL TILL PERSONALVARD

Av ANoREAS KaTTpNEGGER

Polishuset Blanka i Uppsala,strilar av ljus. I ftinstren lyser 711 identiskt lika elljusstakar,

enligt ett beslut utplacerade pfl ett sfldant siitt att det ger ett symmetriskt intryck. Hos

Parkgruppen inom kommunen iir det kontorets receptionist som har ansvar fiir julde-

korerandet och ser till att granen fflr vatten. Pi numera nedlagda Utltinningsntimnden i
Stockholm nr det betydligt mindre reglerat och personalen fflr sjiilv stfl ftir pyntandet.

Pfl de flesta arbetsplatser sker nigon form av pyntande inftir julen. Men varfiir
och i vilket syfte? Som ett led i projektet Ftiriindrade sedviinjor dokumenterades tre ar-

betsplatser infiir julen 2005.

PROFESSIONELLA PYNTARE

Hos Parkgruppen inom Uppsala kommun 5r det hos den administrativa avdelningen fram-

for allt dekorerat i fikarummet. Kontorets receptionist ?ir den som har det overgripande an-

svaret fbr att ordning hills i detta rum, och det har derfor fdlit sig si att ?iven mycket av pyn-

tandet ligger pi denne. Framfor allt innebar detta att ta hand om julstjiirnor, julgran samt,

n2ir detta forekom, tillse att det fanns stearinljus i de minga adventsljusstakarna. Med tiden

har detta effektiviserats genom att de flesta julstjiirnorna nu delar kruka med ett inomhus-
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triid samt att ljusstakarna blivit elektdska. Enligt uppgift har en del protester forekommit,

framfor allt i samband med ett forslag om att byta ut den riktiga granen mot en i plast, men

kanske ?ir det si att den som hiller hirdast pi traditionerna inte iir den som behover sopa

barr eller som dr allergisk! Personalen dekorerar sjiilva sina utrfmmen, men det stir tomtar

och htinger girlander iiven pi platser som vid en forsta anblick ar att anse som "transport-

strdckor". Inne pi sina kontor har de flesta nigon form av dekoration, fr:imst elektriska

stj?irnor och adventsljusstakar, men dven levande ljus eller tomtar i olika former och varian-

ter. Luciatig har forekommit under tidigare 5r, men det har di varit skolklasser som kommit

dit tackvare nigon anstiillds barn.

Parkgruppen har dven, som namnet antyder, hand om det offentliga julpyntandet.

Den enhet som handhar detta ?ir utlokaliserad till en annan plats i staden och dven har pyn-

tas det i gemensamma utryrrnmen: i fika- och omkladningsrum h?inger elektriska julstjiirnor

i metall, det stir adventsljusstakar med levande ljus pi borden och i fonstren dven elektriska

dito; infor Lucia tas det dessutom fram tomtar och juldukar. Eftersom det under vintertid

enbart flnns fem heltidsanst?illda ?ir det inte aktuellt med nigot luciatig. Tidigare organise-

rades detta, gemensamt med andra enheter, genom att de sgm kunde samlades i kommu-

nens vdithus varvid nigon niirliggande skolas luciatig gjorde ett besok.

Ute i staden ansvarar denna del av parkforvaltningen bland annat for att placera stora

gjutjiirnsurnor utefter gigatan i vilka stir trebenta tr?ist?illningar med en stjiirna i toppen,

lindade med granris. Aven uppsiittningen av omkring 16 offentliga julgranar, vilka levereras

veckan fore forsta advent, ingir i uppgifterna. Granarna ?ir siirskilt utsatta for olika former

av vandalisering och det har hiint att grarrar har f;illts. Ett ir, pi Fyristorg, hade sigen nupit

och satt kvar! Just denna gran tr en av de mest utsatta eftersom den stir i anslutning till en

parkeringsplats, och det forekommer att bilister sigar av grenar for att fi plats med bilen.

Denna typ av forstorelse har foranlett att granen sedan julen 2005 omg?irdas med ett staket,

vars ovansida klas med granris.

auvAurrET ocH arusrAllon
Polishuset Blanka invigdes i september 2004 och har varje jul sedan dess haft 711 identiskt

lika, symmetriskt placerade elektriska ljusstakar i fonstren. Eftersom huset dominerar stads-

bilden mot norr beslutades redan pi ett tidigt stadium att det skulle se miirkligt ut om varje

anstiilld sjiilv dekorerade fonstren infor julhelgen. Aven i husets minga fikarum d.r det "myn-

dighetspyntat" eftersom dessa lokaler ocksi anv?inds vid sammantr?iden av olika slag. Hela

december priiglas av att det iir jultid och polisen har en hel del traditioner i samband med
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detta: bland annat infaller di den irliga personalfesten, under vilken det delas ut guldklocka

eller medalj till dem som arbetat i trettio ir. De uppvaktar ocksi sina lingtidssjukskrivna

kollegor och ndstan varje dag iir det nigon "ceremoni" eftersom de olika rotlarnas avslut fal-

ler olika pi grund av semesteruttag och annat. I samband med detta fir alla i personalen en

julklapp av myndigheten, nigot som infor julen2004 uppm?irksammades genom att L?ins-

polism?istaren, under kv?illar och helger, adresserade alla paketen till de cirka 600 anstiillda

och sedan personligen delade ut en del av dem, ikladd tomteluva. Under forsta advent 2005

holls for forsta gingen en polisgudstjiinst i domkyrkan.

Under luciamorgonen brukar representanter for Uppsalas studentnationer dyka upp

med ett luciatig och sjunga siv2il traditionella psalmer som egenh?indigt komponerade vi-

sor. Oftast sker detta strax efter klockan sex pi morgonen och det 2ir alltid bara min n6rva-

rande, vilket innebar att studentkoren anno 2005 anfordes av en Lucia med ganska kraftig

skiiggviixt. Enligt uppgift frin niirvarande poliser dr denna uppvaktning nigot som av tra-

dition har upprepats i minst 35 ir, men det tlr med nationernas linga historia i itanke inte

svirt att se ett in liingre perspektiv. I samband med detta overrdcks en flaska, i 5r trestjiirnig

cognac, samt oftast en liten skrift som behandlar de goda relationerna mellan polisen och

studenterna liksom forhoppningen om ett gott kommande verksamhetsir. Nigon timme

efter detta 2ir det dags for polisens eget firande med fika och ett luciatig bestiende av poli-

sens egen blandkor. Det verkar som att de flesta i huset som har mojlighet har tagit sig dit

och dessutom ?ir polisens pensionirsforening speciellt inbjuden. Linspolism?istaren poiing-

terar att sing och fika av detta slag iir en viktig och medveten del av polisens personalvird.

Vid Utliinningsniimnden iir det vZildigt sparsamt pyntat i fikarummet stir nigra roda

och grona lyktor for vdrmeljus, en elektrisk adventsljusstake samt en traditionell sidan. Den

senare har kastanjer som dekoration istiillet for den. kanske vanligare fonsterlaven. Infor

lucia tas det iiven fram en julgran. Dessa dekorationer ?ir inte nigot som myndigheten ord-

nar, det fhr de ansttillda gora, antagligen eftersom det vid denna del av Utl2inningsniimn-

den inte tas emot nigra besok. Vanligwis brukar det forekomma ett luciatig i nigon form,

bestiende av, mer eller mindre, frivilliga medarbetare. I ir verkar det inte bli nigot vilket

en av de anst?illda som jag talar med tycker iir trikigt: "det ir m:irkliS att en myndighet

p5,200 personer inte fixar ett tig!" Enligt honom 2ir julen den enda av de stora hogtiderna

som fortfarande i nigon storre utstrdckning firas pi arbetsplatsen. Han siger sig vara lite

bekFmrad over det ofta oreflekterade julfirandet pfl olika arbetsplatser, med tanke pi den

kulturella upps?ittning som Sverige har idag; eftersom tjugo procent av befolkningen ?ir in-

vandrad si borde detta avspegla sig i det offentliga pyntandet.
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A andra sidan beriittar han om sin tid pi Migrationsverket och hur det dr "en av fi arbets-

platser som ser ut som Sverige", det vill saga att de anstiillda bestir av minst tjugo procent

invandrare. D?ir firade de glatt jul under parollen "det 6r ju svenskt!", ndLgot som forst?irktes

av att myndigheten centralt tillsig att arbetsplatsen pyntades, rimligen med anledning av att

klientbesok togs emot och att det foljaktligen var en mer offentlig miljo. Han pipekar sam-

tidigt att han inte menar att julfirandet pi arbetsplatsen skulle tas bort eller ddmpas, utan

snarare att nya saker borde liiggas till. Han ifrigasiitter till exempel hur en del arbetsplatser

under julen besoker kyrkan pi arbetstid: "jag tycker att detta 2ir fel, om det bara iir en religion

som uppm?irksammas. Fir man samma mojlighet att gi till en moskd eller en synagoga?"

PYNT soM PEFlsolvn I-wAno

Polismyndigheten i Uppsala ser alltsdL inkopet av adventsljusstakar som ettled i sin personal-

vird, men samtidigt vill de naturligtvis att det nya huset ska ge ett bra intryck utifrfln. Ljus-

stakarna kan t?inkas kommunicera till allmiinheten bilden av miinniskorna bakom unifor-

men, individerna bakom myndigheten. I polishusets foajd hiinger en regnbigsflagga,vilken

pi samma siitt tycks knyta an till en mangfaldstanke, eller i vart fall en fOrhoppning darom.

Ett forsok att pi detta siitt visa upp sig for staden iir att koppla tidur till en del av ljusstakarna.

Utanfor arbetstid skapas derigenom formen av en gran pi den sodra fasaden. Eftersom de

i stor utstriickning tar emot besok pi de olika avdelningarna i huset, si iir de dekorationer

som anvdnds ?imnade minst lika mycket for de besokande som for personalen. Oavsett vil-

ken den bakomliggande tanken dr, si dr det ett faktum att ljusstakarna kommer personalen

till godo - det ?ir antagligen ganska fi anstiillda som absolut inte vill ha en pi sitt rum.

I relation till Migrationsverket och Utl2inningsn?imnden, dar den forra tar emot be-

sok och pyntar medan den senare inte gor nflgot av detta, blir det ganska tydligt att dessa

arbetsplatser uppfattar "officiella" dekorationer som i forsta hand en form av "klientvird",

dven om personalvirdsdelen siikerligen anses viktig. Foljaktligen iir julpyntande nigot som

de anst?illda anses ha ansvaret for, och foretag siviil som institutioner ser siikerligen budget-

tekniska fordelar med att lita sina medarbetare skota detta pi egen hand. Samtidigt ar det

nigot som, med arbetsgivarens goda minne, utovas piL av denne betald tid - ett slags "fritid

pi arbetstid", ett slags "Iek", framfor allt i de fall dar luciatig forekommer. Den nederland-

ske kulturhistorikern |ohan Huizinga har beskrivit lek som en frivillig syssels?ittning som

avdelningens fikarum, Foto: Andreas

stlindigt beredd pi julens ankomst! I

Kaltenegger 2005, lnstitutet for sprak och

samband med lucia stiills granen ut i

folkminnen
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Polishuset Blanka i Uppsala har 7.l1 identiska adventsljusstakar i sina fiinster. Genom att koppla tidur till en del av dem skapas

formen av en gran pd den siidra fasaden. Foto: Andreas Kaltenegger 2005, lnstitutet fiir sprrik och folkminnen,

utfors i enlighet med frivilligt accepterade, men med nodviinfighet g?illande regler. Leken

iir ett sjiilviindamdl och itfoljs av en fornimmelse av sptinning och gladje och av kiinslan att

vara delaktig i nigot som skiljer sig frin det vanliga livet.

Huizingas definition av begreppet lek iir uppenbart bred och det tycks inte orimligt

att i den kunna passa in den form av sekulariserat julfirande som idag antagligen ?ir det van-

ligaste i virt land. De som i sitt firande fr?imst knyter an till de kristna traditionerna utgor

idag sannolikt en minoritet och istiillet iir det den genom det (post)moderna samhiillets

uppkomst betalda fritiden som tilliter den vuxna miinniskan att gora nigot som in i vir tid
oftast definierats utifrin dess koppling till vira barn: att leka! Det iir med andra ord tydligt

att dven de traditioner som vi upplever som mest livskraftiga ?ir stadda i st?indig forandring.

t34 -



- ]ur, rA lornrr

En fran borjan religios hdgtid blir i arbetsgivarens ogon till en leftillgiinglig form av perso-

nalvird.

Statens folkhtilsoinstitut pipekar i en utredning frin 2004 dtt arbets- respektive livs-

situation inte utgor wi helt skilda sfdrer, samtidigt som fi forskare har forsokt utveckla be-

grepp och metoder for att studera motet dem emellan. Frigan tir uppenbart mer komplice-

rad ?in att en kortare arbetsdag helt enkelt skulle medfora ett b?ittre liv - att vara frisk iir en

sak, att mi bra en annan! Arbete och fritid iir inte som det tidigare ansetts tvi skilda fenomen

utan tvi delar av verkligheten vilka i allra hogsta grad piverkar varandra. Genom att anta ett

mer kvalitativt fritidsbegrepp blir det mojligt att se en form av fritid aven under arbetstid. Pi

si siitt blir det mojligt att se julfirandet pfl arbetsplatsen som en form av friskvird, samtidigt

som det dven kan anses att denna uppfattning har blivit miijlig i och med att julen har mist

sin ursprungliga betydelse. Den har inte enbart en religios innebord eller 5r en av minga

forklaringar till tingens ordning. Istiillet har den anpassats till det moderna samhdllet genom

att transformeras till en form av personalvird.

RppBnpNSER

Homo ludens av )ohan Huizinga (2004), Den lekande arbetaren av Hans-Erik Olson (2004), Stora julboken av

|an-Ojvind Swahn (2005).

Institutet for sprik och folkminnen, Uppsala: dokumentation av julen 2005 genomfdrd inom projektet

Fiiriindrade sedti)njor, ULMA 39339-39346. Citaten frin dessa iir redigerade fdr att oka lesbarheten.
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vAD An wAl EN BAL eA sLorrET...
NOBELFEST I SLOTT OCH KOJA

Av CnnrsrrNA FJnrrsrnovr

December har kommit att bli festernas minad. Det iir kanske inte si miirkligt med

tanke pi att denna minad iir den mtirkaste tiden pi iret i detta nordliga land. Vi tar

alla tillfiillen i akt att muntra upp oss, inte minst genom att tita tillsammans med andra

miinniskor. Gamla traditioner blandas med moderna, etablerade fester med nya, inti-
ma middagar med publika, gliiggpartyn och vimmel med grannar i advent,lussebullar

i arla morgon pi dagis, ett dignande julbord pi julaftonen med familjen, samling av

sliikten kring familjeservisen pfl juldagen, nyflrsafton pfl lokal med champagne och nira
vdnner. Den senaste traditionen och den mest spektakul?ira festen iir nobelmiddagen.

Middagen i Bli hallen med monarkin fiir speciellt inbjudna giister iir ursprung-

et, men den har fitt efterftiljare; trerdtterslunchen som elever intar i skolor runt om i
landet samma dag, och middagen som avnjutes i kretsen av familj och vdnner framftir
teveapparaten i radhuset samtidigt som utsdndningen frin Stockholms stadshus sker.
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FESTERNAS FEST

Orsaken till detta 2ir givetvis teve som medium. Nobelmiddagen kan ses over hela v?irlden

av folk i alla samhiillsklasser. Nobelfirandet och Nobelmiddagen har till och med smugit sig

in i den popul?ira tecknade teveserien The Simpsons. Hosten 2003 var familjen Simpson pfl

Nobelmiddagen. I Sverige har den en alldeles stirskild betydelse. Den beskrivs pi Sveriges

Televisions hemsida som "Nobel - kanske v?irldens finaste middag". Det stiimmer forvisso

- i teve kan vi ta del av hur den intellektuella och kulturella eliten finerar med kungen och

drottningen. Nobelmiddagen gestaltar den mest granfiosa och storslagna festen av dem

alla. Vem vill inte vara en del av ett dylikt evenemang? "lagvet mdnga som hemskt giirna vill
gi och tycker att man ?ir v?ildigt, v:ildigt bortskiimd som inte gir" berdttar en kvinna som,

tillsammans med sin make, varit bjuden pi Nobelmiddagen regelbundet sedan 1970-talet

men inte alltid tackat ja.

Varje tidsilder har haft sin forebild n?ir det gtiller fester och banketter. Nobelfestens

utformning har drag av alla stora fester i historien. Det iir kanske just den blandningen som

resulterat i att Nobelmiddagen upplevs som festernas fest. Romarnas overdidiga fester dtir

gdsterna blev uppassade och serverade allskons ldckerheter, liksom rendssansens spekta-

kul2ira tillst?illningar der overraskningsmomenten var viktiga inslag, keinner vi igen i 2000-

talets Nobelfirande.

Forst delas Nobelprisen ut ur kungens hand i Konserthuset, som dekorerats med

blommor frfln San Remo. Diirefter samlas pristagare, kungligheter och giister i Bli hallen i
Stadshuset. I procession skrider de ned for den linga trappan och intar sina platser. Maten

tillagas av elitkockar, av de mest utsokta rivaror, och seryeras pi vackert dekorerade fat.

Under miltiden befinner sig gisterna som pi en teater ddr scenen ?ir Stadshusets lflnga trap-

pa ned frin Gyllene salen. I den trappan, liksom uppe pi balustraden, kommer oavbrutet

surpriser, precis som under rendssansen. Under medeltiden var det lika vanligt att celebrera

fredsfordrag som segrar i krig. Den stora banketten holls di alltid i den medeltida borgens

stora festsal. Idag firas Nobelmiddagen i motsvarigheten till dessa festsalar, niimligen Bli
hallen, men det iir intellektet som firas, inte krigsbyten.

Den kristna religionen utgick frin att miltiden som delades med andra var ett uttryck

for kiirlek och samhorighet. I Nobelmiddagen finns samhorigheten uttryckt genom giister-

nas status och vad de representerar; snille, stil, status och kultur. Det behover diiremot inte

alltid betyda att samtalsiimnet ror vetenskapen: "|a, alltsi det beror ju mycket pi en sjiilv, om

man vill sitta och prata vetenskap. fag gor det inte n?ir jag ?ir pi fest, men jag mdrker att en

del gor det och dom kanske har utbyte av det" siiger kvinnan som ndmnts ovan. Vid den
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forsta Nobelbanketten 1901 deltog endast miin. Etthundratretton frackkladda miin! Drygt

100 er senare samlar banketten 1300 gister, dar det iir de kvinnliga glsternas, framforallt

kungligheternas, klanningar och juveler som drar till sig en speciell uppmiirksamhet. Mys-

tiken kring publika kungliga miltider, som foddes under 1500-talet, iterfinns fortfarande i
denna fabulosa fest. Di flt den manliga monarken ensam under en baldakin men pi ett upp-

hojt podium, si att alla skulle kunna se honom. Nu skoter tevekamerorna om den saken.

Nobelfirandet och Nobelmiddagen dr en storslagen fest - en minnesvdrd upplevelse

- som krever guidning. De som guidar oss framfor teveapparaterna dr pilasta journalister,

modeorakel, etikettsexperter, historiker, vetenskapsmiin och vetenskapskvinnor. Nobelfi-

randet har blivit en statsangehigenhet, och intressant nog har dess traditioner, ritualer och

symboler tj?inat som inspiration for miinniskors eget festande.

NoETELFEsT eA ScHEMAT

Flera skolor i Sverige delar ut nobelpris och serverar en nobelmiddag. Representanter for

skolorna siiger att de vill stodja och uppmuntra eleverna att bli biittre i skolan. Diirfor delar

de ut nobelpris i kemi, Srsik, litteratur, fred, v?inskap och samhiillsvetenskap. Evenemanget

sker givetvis pi nobeldagen den 10 december om det eir mojligt. Om detta datum infaller en

lordag eller sondag fir firandet ske en fredag eller mindag.

Evenemanget engagerar hela skolan. Eleverna liir sig historien om Nobel och Nobel-

priset. Minga elever kan ocksi redogora for nigon aktuell pristagare. Eleverna intervjuas

och foton l2iggs ut pi niitet. Pojkar och flickor beriittar hur stolta de 2ir over att ur rektors

hand fi motta nobelpriset i exempelvis viinskap eller litteratur. I Hammarbyskolan i V?ister-

is beriittar enhetschefen i en intervju att denna nya tradition har till syfte att ge en guldkant

pi tillvaron. Det blir en vila frin vardagen och det hiller eleverna med om. Vissa tycker att

det iir den roligaste dagen pi iret. I Seminarieskolan i Landskrona tas detta piblodigt allvar.

D?ir fick eleverna fr6Ln forskolan upp till tredje klass trdna vett och etikett tvi veckor innan en

trerdtters nobelmiddag serverades efter hogtidlig prisutdelning med medaljer.

Aven pi Hammarbyskolan i V?isteris lar sig eleverna att duka ett bord och om hur

man ska bete sig vid en stitlig middag som denna. Treriitterslunchen bars 2005 in till fanfa-

rer. Borden dr som sig bor dukade i blitt och gult. Forratten i Hammarbyskolan bestod av

toast med kycklingrora, varmrdtten av helstekt kotlettrad, och efterr?itten som forviintat av

glass, med kolasis och strossel. Kockarna som under en l?ingre tid planerat just denna lunch

hade 6ret innan forsokt sig pi frukt till efterriitt, men det var inte populart bland eleverna.

Kommentaren frin kockarnavar att "nigon ging mflste man fi ?ita onyttigt!"
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I Uppsala ligger engagemanget i nobelfirandet pi central nivi. En av de ansvariga inom
Uppsala kommuns kostservice "tycker att det ska vara happening i skolmatsalen varje ter-

min". Hon borjar planera maten till nobellunchen tidigt. Hon utgir frin den meny som

serverats i Bli hallen foregiende flr, modifierar innehflllet och tillagningen. Hon tog till och

med personlig kontakt med Stadshuskeillaren for att gora menyn si lik originalet som mojligt.

Skolans trerdtters fick kosta tio kronor. Den riktiga Nobelmiddagen kostade 1350 kronor

kuvertet, inklusive dryck. For tio kronor lyckades hon servera tomatterrin och brod till for-

r?itt, kalvjiirpe med rotfruktsragu och potatiskaka till varmriitt och chokladpudding till ef-

terriitt. Nobelfirandet har blivit en viktig del i skolans verksamhet. I Arvidsjaurs kommuns

bokslut 2005 stir till och med att l?isa att hogstadiet och dess ldrare arrangerat nobelfirande

med tillhorande vett och etikett, samt middag och prisutdelning.

De kvinnliga kostcheferna, kockarna och kostekonomerna inom skolans v?irld har

helt andra forutsiittningar ?in de manliga elitkockarna i Stadshuskaillarens kok. Trots detta

uppskattar eleverna mycket niir de i skolan far iita en trer?itters lunch. "Nobellunchen borjar

efterfrigas redan vid Mdltidens dag i oktober" sdger en representant for kostservice i Upp-
sala. Hon beriittar vidare att Miltidens dag, som tidigare varit den dag som eleverna serye-

rades speciell mat i skolan, har blivit mindre intressant. Nu Zir det nobellunchen som gdller

som hostens happening! Andra tillfiillen som barnen fir siirskilt uppskattad mat dr vid jul,

pflsk och innan skolans slut en sommarbuffd. Alldeles siirskilt populiir pi Katedralskolan i
Uppsala 2ir efterr?itten. Den 6r si uppskattad att den ibland inmundigas fore varmritten!

Aven i svenska privathem hyllas Nobel. I bloggar pi n?itet och vid intervjuer ber?it-

tar miinniskor om hur de lagar till festliga trerdttersmiddagar, koper hem skumpa och gott

vin, kliir upp sig, bjuder hem nigra vdnner, och slflr sig ner framfor teven for att sk6la med

kungen och drottningen. Vissa har kopt delar av nobelservisen enbart for detta tillfiille. En

ung kvinna i Umei beriittar:

Niir jag bodde hemma hos mina fdriildrar, brukade min mamma sdga att hon yar 'bjuden pd

Nobelfesten'. Dd bankade hon sig framft)r teyesdndningen av Nobelfesten med en tallrik mat

eller en kopp kffi och kviillsfika och faf de siindningen. Dd var jag inte siirskilt intresserad av

att titta pA Nobelfesten, men senAre, som vuxen, b\rjade jag sjiilv gdra likadant: tita framfdr
t ev e s iin dningen av fe sten.

Nobelmiddagen konsumeras inte enbart pi plats i stadshuset utan likav?il i den lilla byn i
norra Sverige, eller i forortsl?igenheten i Malmo. Den kan konsumeras genom symboler pi
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dagis i Uppsala likaviil som i kirhuset i Umei, men kanslan av dkthet, att vara delaktig och

ndrvarande i nuet, det kan bara uppnis genom teknologin - genom teve. Nobelmiddagen

skiljer sig darfor frin en vanlig middag specifikt pi grund av denna mobel:

Det fdrutsiitter att teven dr en central komponent vilket den ju absolut inte iir vid en van-

lig middag eller fest. Teven stdr pd under hela middagen, och vi f\ljer det som gdrs och

siigs samtidigt som vi sjtilva umgds. Vi kommenterar kommentatorerna och giisterna pd den

tevesiinda festen.

t4L

En privat nobelmiddag i Umei den l0 december 2004. Foto: Marlene Hugoson, ln$itutet fdr sprik och folkminnen,



- Nu cdn vr JUL rcEN -

Den unga kvinnan berlttar har hur hon sam-

lar sina likasinnade vinne r ir efter ir till en

gemensam nobelmiddag.

Aven pi Internet diskuteras festen. I

en blogg delar tidi gare talman Birgitta Dahl

generost med sig av familjens nobelfirande.

Hennes dotter Kerstin Kokk inleder berit-

tandet: "Som jugbloggat om tidigare har jug

och Bo en tradition att gora en nobelmiddag

i miniformat och sitta framfor TV:n och titta

pi nobelfesten... Med tvi smibarn fhr man

ju s?inka nivin litet." Pappa Enn Kokk fortsiitter: "Mamma tyckte att ert nobelfirande var si
rart, att hon beslot sig for att kopiera. Det blev alltsi trer2ittersmiddag framfor TVn, med

mousserande vin till forriitten. Si for forsta gingen sig jag alltihop, prisutdelningsceremo-

nin i Konserthuset plus festen i Stadshuset, i TV. Dock smet jag en stund - sflg slutet av Pfl

spiret - och somnade nigra ginger pi sluttampen." Mamma Birgitta DahI skriver: "Hej, vi
firade nobelfesten med avocado med smogenrora och rdkor, Iovbiffmed pommes frites och

sallad, mandelmusslormedvildhallon och gulahallon, vispgriidde, Mozartkulor. Mamma."

svENsKHEI STIL OCH STATUS

Frigan iir varfor denna hdgtid anammats och anpassats till skolornas och organisationerna

verksamhet liksom till minga mdnniskors familjetraditioner. En konklusion som kan dras

av nobelfirandet iir att Sveriges skolbarn uppskattar "riktiga miltider" - forrdtt, varmrdtt

och efterritt. Niir de dessutom fir varamed om att liira sig att se till hela miltidssituationen

med ritualer, symboler och annorlunda matriitter blir vardagens miltid en upplevelse.

Men framforallt ser jag det som en konstruktion av svenskheten. Ndr vi i detta lilla

land stitar infor hela viirlden med en statusrylld middag i kamerornas ljus inneb?ir det att vi

som svenskar ges en identitet kopplad till just denna kulturyttring. Vi iir avsdndare for den

mest symbolladdade festen i v?irlden - festen som k?innetecknas av kunglig glans, elegans,

intellekt och intelligens. Men Nobelmiddagen iir inte enbart en konstruktion av svenskhe-

ten, utan dven av stil och status. Den kan dessutom ses som en kulturyttring d:ir vem som

helst oavsett social status och yrke fir en chans att aktivt delta i en middag med kunglig

glans. Det kan ocksi ses som ett tillfiille att ordna en fest dar det :ir tillitet att kla upp sig:
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Det iir val kul med en ny tradition och speglar vdl de senaste drens liingtan efter mer upp-

striickta fester och tillstiillningar som man kunnat se iiven niir det giiller studentbaler etc., mer

formella st ormiddagar.

For den som varit pi minga Nobelmiddagar har inneborden forlindrats under irens lopp,

fran 1960-talets diskussioner om klassamhallet och fram till vira dagar:

J ag var inte sd himla radikal, men tog iindd avstdnd ifrdn det. Men det iir lustigt att det svtingt

sd kapitalt att nu finns inga betiinkligheter. Fest dr fest! Ndr det iir tillfdlle fbr fest dd spelar det

ingen roll alls att det dr storkapitalism och kungligheter och alb mAjligt och det tycker man iir
un derb ar t, underb art allt s d.

Si siiger kvinnan som varit inbjuden sedan 1970-talet. Festernas fest, som en konstruktion

av svenskheten, kan ses i ljuset av virt intriide i EU, men den kan ocksi forklaras med den

moderna minniskans langtan efter upplevelser och onskan att ta varje tillfiille i akt att gladja

sig i vardagen. Precis som mdnniskor gjort i alla tider.

RnTEnnNSER

Feast. A History of Grand Eatingav Roy Strong (2003),Nobek middagar. Banketter, festligheter, pristagare, mat

och dryck under 100 dr av lllrica Sciderlund (2005).
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for <ikad lasbarhet.
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Teckning ritad av Ludvig Holmberg julen 2004, DAUM/lnstitutet for sprak och folkminnen

ruAn IGOR VALTE JULGRANEN

Av SUsANNE Opsrr

Ftir mfln gadrjulen barnens h<igtid. Onskelistorna vdx-

er sig lflnga. Klockan tre btirjar Kalle Anka, efter det

ska maten f,tas och sedan kommer jultomten. Paketen

rippnas, omslagspapper flyger i luften. Ris :i la Malta,

lek med julklappar, kaffe och prat... och julafton

6r tiver. Ett lugn silnker sig tiver husen och allting blir

stilla.

Inftir julen 2004ombads barn frin en skola i Umefl

att berdtta om hur de ser pi julen. Eleverna i klass tre

och fyra ritade och skrev om julfirandet, tinskelistor

och familjen. Pi en av dessa teckningar har en pojke

ritat en livfull teckning av en katt som river omkull en

julgran. En ganska talande teckning som frirestiiller

familjens katt Igor.

Pfl frflgan om vad som iir det besta med julen

svarar de flesta dels att umgfls, dels julklappar. Pfl

rinskelistorna stflr allt frfln en hast eller en hundvalp

till en radiostyrd bil, en skateboard eller klader.

Mflnga av barnen hjalper till att pynta julgranen, som

ska khs med glitter, elektriska ljus, julgranskulor och

annat. Det som barnen tycker iir viktigast pfl julbordet

iir ktittbullar, potatis, julskinka och prinskorv. Ingen

av dem tror att tomten finns pfl riktigt, och fleraskriver

att "frirra iret var det min morbrorlpappa" men hos

mflnga iir det [ndfl tomten som kommer med julklap-

parna. Texterna genomsyras av ftirvdntan, barnen

skojar om tomten och ser fram emot julklapparna.

Pi teckningarna finns julgranar, klappar och annat

som hrir julen till. Och pojken som ritade teckningen

av katten som river omkull julgranen, vad skrev han?

|o: "Granen dr fin varje flr utom ett dfl Igor vflr katt

rev den!"
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IPOD OCH GALOSCHER
ARKIVERADE 6ruSKNINGAR

KanrN SJdssnc

Varje jul skriver tusentals barn iinskelistor till sina ftiriildrar eller till tomten i ftirhopp-

ning att ffl sina iinskningar uppfyllda. Nnr inkiipen v?il ?ir gjorda kastas julklappslis-

torna och ersdtts av nya iret diirpi. Men ibland hnnder det faktiskt att nigon tar tillvara

pi den gamla julklappslistan och ltimnar in den till nigot arkiv.

Pfl arkivet bevaras dessa minnen fiir framtiden och det iir miijligt fiir andra att ta

del av dem. Vad har de att beriitta fiir oss om nu och dfl?

NUTID r'r6ren oArlo

I ett privat familjearkivpfl Landsarkivet i Lund finns ett fital smi onskelistor pi gulnat pap-

per. I de handskrivna texterna fanns onskem6:1 som po€tiska album, black, brefoaper, tvilI,

galoscher, kragar, psalmbok och armknappar, trossoldater, knallpulver, bokbiirare, fri-
m?irksalbum, rara frimdrken och ett par ljusstakar.

Infor julen ir 2005 besokte ett femtiotal skolelever Skines Arkivforbunds arkivpe-

dagogiska verksamhet for att fi kiinnedom om arkiven och dess innehill. Eleverna fick

di lisa och reflektera kring de iildre julklappslistorna. Vem hade skrivit listorna och niir?

De kom fram till att det nog miste ha varit barn eller ungdomar frin ett annat irhundrade
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som onskat sig sakerna, da varken losa kragar

till klanningar, galoscher, bokb arare eller black

tir nflgot som vanligtvis anvinds idag. Kanske

skrevs de fore elektricitetens inforande efter-

som man onskat sig ett par ljusstakar? Eller

fore stavningsreformen 1906 da brevpapper

stavades med/istallet for med v. Eleverna fun-

derade dven over vad ett poetiskt album -var,

hur en bokb arare sig ut och vad ordet "rara"

betydde. Visst var v61 ett poetiskt album det-

samma som ett poesialbum, och som idag er-

satts av sfl kallade vinbocker? Och bokbararen
-var vdl en rem som man band fast runt bocker-

na for att lattare kunna bara dem? Att ordet rara

betydde ovanlig var nigot nytt, dven om det blev

en aha-upplevelse for minga da de jiimforde

det med det engelska ord et rare, ovanlig, eller

svenskans raritet. Onskelistorna fun gerade dar -

med som speglin gar av en annan tid, av andra

mdnniskors liv.
0nskelista frin 1889, Landsarkivet i Lund

]ulklappslistorna skrevs med stor san-

nolikhet pi 1800-talet av ungdomar frin viilbiirgade familjer. Vid denna tid var klasskill-

naderna stora och de allra flesta hade inte rid med den sortens julklappar. Formodligen var

det en ung flicka, i niistan vuxen ilder, som onskade sig tvilen, det poetiska albumet och

armknapparna, medan trossoldaterna och de rara frimirkena var onskningar frin en pojke

i kanske tioirsildern. Efter arbetet med de 2ildre julklappslistorna fick eleverna skriva egna

onskelistor och lamna dessa till arkivet. Elevernas listor skapades siLledes utifrin syftet att

dokumentera ungdomars julklappsonskningar for framtiden, till skillnad frin de ?ildre vars

syfte var att ffl julonskningarna uppffllda av for2ildrarna.

ANNORLUNDA MEN AruOA IIrcT

Vad var det di skolungdomarna onskade sig infor julen 2005? Man kan se att minga av da-

gens onskningar faktiskt liknar det man onskade sig for hundra ir sedan. Det ?ir frsiska ting

som smink, klader, smycken, bocker och leksaker. Modet har naturligtvis foriindrats si
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istiillet for armknappar och losa kragar handlar onskningarna om jeans och trojor. Vidare

ville dagens ungdomar ha DVD-filmer (Sagan om Ringen och Star Wars III), Mp3-spelare

(Nano lpod), dator- och tevespel (The Sims Uteliv/Studentliv) ochmusik (Green Day).Kan-

ske 2ir upplevelsen av att spela dator- och tevespel, lyssna pi musik eller se pi film j?imforbar

med de kiinslor en bok viickte pi 1800-talet? Gemensamt for dem alla iir att de skiinker njut-

ning och en mojlighet att forflyttas till andra vdrldar, bortom tid och rum. Boken har dock

bibehillit sin position pi listan och flera onskade sig bocker, exempelvis Harry Potter och

halvblodsprinsen.

Vilken bild av vir samtid kommer julklappslistorna att ge mlinniskor i framtiden?

Kanske ger de en bild av ett hogteknologiskt samh?ille dar tekniska apparater spelade en vik-

tig roll i ungdomars liv. Kanske ger de iiven bilder av ett samhiille som var pitagligt upple-

velsebaserat. Ungdomarna onskade sig upplevelser av olika slag, som att 6ka pi spa, resa till
Berlin, ffl biljetter till bio, konsert elTerLazer Dome. H?ir syns en viss skillnad mellan di och

nu. Naturligtvis roade sig 2iven mlinniskor forr med att gi pi teater eller att resa, men det var

nog friimst forbehallet de vuxna. Skillnaden mellan vad barn respektive vuxna fick gora vid

slutet av 1800-talet var betydligt storre 5n idag. Kanske visar dessa "upplevelseonskningar"

att griinsen mellan barn- och vuxenviirld inte liingre iir si tydlig som den tidigare varit. Man

kan ocksi fundera over om onskningarna iir typiska for alla ungdomar eller om det iir en

klassfriga? Kanske iir konsumtionen av upplevelser nigot som sdrskilt uppmuntras i akade-

miska miljoer, som till exempel Lund?

|ulklappslistorna kommer naturligwis inte att kunna ge en heltackande bild av hur

samhiillet sig ut 2005. Frigan dr om de som kommer efter oss verkligen kommer att forsti
vad man gjorde pi enLazer Dome, vad en Nano Ipod var, eller att Harry Potter var en av

vir tids mest popul?ira barn- och ungdomsbocker. Men oavsett hur mycket framtidens

miinniskor kommer att forsti avvdLr tid, si kommer de nog att uppleva bide nyfikenhet och

forundran over att finna gamla julklappslistor i arkiven. De kommer ocksi att bli smi speg-

lingar av en annan tid, av andra m?inniskors liv.

RETBnnNSER

Histoia pd riktigt - arkivpedagogik i praktiken av Catarina Lundstr<im och Eva Sjogren (200 I ).

Landsarkivet i Lund: Broomdska sliiktarkivet C3:1, Skines Arkh{drbund: minnesinsamlingen Onske-

listor 2005.
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Rosa prinsesskliinning och radiostyrd bil - en ittairig flickas julklappar 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/ln$itutet fi)r sprik och folkminnen,
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J ULKLAPPAR OCH GEMENSKAP
BARNS PERSPEKTIV PA JULEN

Av LrNr Mrprror,M

Och sen pd julafton kom sliikten. Vi var inte sd mdnga, Det var bara jag' min mamma,

pappa och storebror, mormor och morfar, farmor och farfar och sd min farbror. Fiirst sd

ptratade alla med varandra. Och sfr sen dt vi all julmaten. Och sen sfr niir vi hade iitit sd

biirjaile alla prata igen. Sil beskriver en tioflrig pojke sin jul. Hans beriittelse ir en av

minga som har samlats in av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Gtiteborg.

Materialet bestir av olika delar, dairibland uppsatser skrivna av elever i irskurs fyra till
sex i tjugofem vdstsvenska skolor. Nigra iir linga med teckningar till, andra bara n6'gra

ffl rader. H?ir har barnen ber?ittat om vad de gjorde julen 2004, vad som hiinde, var de

var nigonstans och vilka de firade med. Fiir att alla skulle kunna kiinna att de bidrog

med nigot utformades dven enkdten Tio frdgor om julen. Diir bad vi dem nimna tre

saker som de tycker iir viktigast med julen.

slAxreru ocH PAKETEN

Julklappar, presenter, paket, att fi paket, viinta pi julklapparna, oppna paket. Inte helt for-

vflnande tir det julklapparna som dominerar bland svaren. Cirka trettio Procent av skol-

barnen har skrivit julklappar som nummer ett av vad de tycker iir viktigast med julen,
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viktiga ftir julen dr manga paket och att granen rir

kladd. Teckning av en tioirig flicka julen 2004,

DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen

- Nu con vr IUL rcEN -

eller som en pojke formulerar det: "1. Paket 2.

Paketen 3. Paketerna". Men samtidigt iir det flera

som beskriver hur viktigt det d.r att ge: "Att man

filr gora folk glada genom julklappat", "Att ge

bort julklappar till dom man tycker om" och "Det

viktigaste 6r inte att fh utan att ge" iir nflgra exem-

pel. Och en flicka berzittar att hon tycker om att "se

dom andras glada ansikten nf,r dom oppnar pa-

keten frfln mig".

Etnologen Barbro |ohansson menar att det

genom givor stllls ett outtalat krav pfl barn att de

miste visa uppskattning och tacksamhet. Genom

givor knyter foriildranta barnen tiII sig och bar-

nen kinner att de forvdntas vara overraskade och

glada. |ulklappar ir ett typexempel pi detta. Men

kansk e ar det isteillet sd att barnen tror att de for-

vdntas tycka att julklapparna rir viktigast, fast de

i sjiilva verket tycker att det ir gemenskapen.Vid

skilsm?issor iir det kanske ocksi si att julklapparna blir en sorts kompensation - och ett

siitt for fortildrarna att konkurrera om barnets gunst. En pojke beriittar sfl h2ir om sin jul:

lagvarhos pappai dr. Jagfick 2250 kr,kkider, godis. Sen At vimat Vi dt skinka ochmacka och

pdliigg. Dagen efier dkte jag hem till min mormor och morfar och firade jul ocksd. Diir dt vi.

Vi dt skinka och kAttbullar. Och sen iippnade vi julklappar och jag fick ISOO kr och kltider och

Laser Dome pistoler. Man fdr en sti)t i fall man trffir. Sen dkte vi hem.

Men overraskande nog ?ir det minga som inte beror julklappar over huvud taget. Flera av

barnen ndmner varken tomte eller klappar bland de tre punkterna. De anger isttillet familj,
sl?ikt och gemenskap. En pojke tycker att det viktigaste med julen 5r att ha trevligt, att ha

kul, att vara med familjen, en annan anser att det 6r maten, gliidjen och slliktsamlingen. En

tolvirig flicka menar att familjen, gladjen och sl?ikten 2ir b?ist. Och en annan flicka vill att det

ska vara mysigt, roligt och att man ska vara tillsammans. En tredje siiger att familjen, sliik-

ten och snon ?ir viktigast. Att fi en bra jul, bli nojd och ha julgran, fira jul, vara med familjen

och att umgis, vara glad, sniill och att ha trevli5 dr andra saker som barnen ndmner. For en
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pojke i irskurs fem ?ir familjen, |esu fodelse samt vanskap det mest betydelsefulla. En flicka

vill vara med familjen, att alla iir glada och att alla har nflgonstans att fira jul. Tvn flickor i

flrskurs fina tycker att det viktigaste med julen iir v?inskapen, familjen, gliidjen. AIla ska vara

friska och lyckliga. K?irlek, langtan och viinskap ?ir ord som iterkommer.

I barnens uppsatser miirks ocksi tydligt hurviktiga mdnniskor och gemenskap iir for

julfirandet, flera avbarnen skriver om hur sliikten samlas pi julafton. Foljande utdrag, hiim-

tade frin beriittelser av tre elever i olika skolor, visar att besok av och hos sI?iktingar upplevs

som ett bide sjiilvklart och uppskattat inslag i julfirandet:

Diir jag och min familj firar jul, dr hos min morbror. Ddr iir alla mina skiktingar. Att fira iul
utan dom vore inte samma sak.

Pd fdrmiddagen var vi hos mormor. Ddr fanns: kusinerna, mormor, mostrar, pappa, mamma

och jag. Sedan gick vi till morfar som bor pd dlderdomshem. Pd efiermiddagen var vi hos far-
mor och farfar. Ddr fanns: kusiner, farbrdder, farmor och farfar, mamma, pappa och jag.

Det biista med julen iir nog att man fdr vara tillsammans med skikten. Julen iir verkligen bast!

Helt klart!

En pojke skriver "Min jul var ganska bra. fag har umgitts med mina nira och kara." En an-

nan "Min jul var rolig och trevlig. |ag och mamma var hemma och firade jul tillsammans

bara hon och jag."

UMGANCE OCH GEMENSKAP

Tradition och kontinuitet i umg?inge och gemenskap iir nigot som blir extra vikti$ i jule-

tiden och ett monster som bryts just vid jul kan bli viildigt patagligt, till exempel om nigon

n?ira gitt bort. En flicka i irskurs $rra 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".

Aven skilsmdssor och nya familjebildningar blir tydligare vid jul. Barnen fick frigan om vil-

ka de firar jul tillsammans med och i uppsatserna finns flera beriittelser om alla m?inniskor

de ska tr?iffa och alla sttillen som de ska hinna med att besoka - ibland handlar det om fna,
fem platser under sjiilvaste julafton. En flicka beriittar att hon och hennes lillasyster firade

julaftonsmorgon med pappa, hans fastmo och hennes tvi barn.
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Ndr vi vaknade pd morgonen sprang alla barnen ut till julgranen. Diir var det fullt med jul-

klappar (...) Sen dkte vi till min farmor och farfar. Ddr dt vi ett julbord med bland annat

julskinka, kiittbullar, prinskon,, sill, Ianssons fresteke, potatis och pudding. Sen delade vi ut
julklappar. Diir fick jag en jul-siick och en massa prydnadstomtar.

D?irefter fortsatte julafton hemma hos flickans mormor och hennes kille. Diir tr?iffade hon

ocksfl sin mamma, hennes kille och hans dotter. Tillsammans tittade alla pi Kalle Anka. "Ef-

ter det si it vi julbord igen. Fast det gick allt ner iindi! Sen efter en stund siL skulle vi iintligen

oppna julklap par. I agfi ck'typ tusen'. "

Att foriildrarna ?ir skilda kan kanske innebiira att traditioner upplevs som iin bety-

delsefullare och att stor vikt laggs vid att det blir som det brukar hos mamma respektive

papPa.

Den 23 december spelar jag alltid bandy med pappa. Niir vi tir klara sd gdr vi in och fikar. Var-

annan jul tir jaghos pappa och varannan hos mamma. Hos pappa: Alltid ndr jag vaknar sd

ligger det ett sndre pd golvet. Iag fdljer det till iinden dar ligger det ett paket. Sen dter vi frukost
som bestdr av varm choklad, tigg, mackor och yogi. Kl. 12:00 sd dker vi upp till farmor (...)

Hos mamma: Pd morgonen sd \ppnar mina syskon ndgra paket. Sen iiter vi mackor och varm

choklad. Vi gdr oss i ordning och dker till mormor och morfar.

Julen zir en tid di det blir viildigt tydligt hur viktigt det ?ir att allting blir rdtt, att alla mir bra

och att ingen ffir kanna sig utanfor. I enkitten frigades Sven om det var nigot som var trakigt

eller jobbiS med julen. Pi detta svarar en flicka i irskurs fem att "alla vill si mycket men det

blir inte alltid som man har tankt sig." En annan flicka tycker att det ar jobbigt "ifall man iir

minga kan det bli viildi5 gapigt" och en pojke skriver att han tycker det ar jobbigt att hans

forlildrar ibland miste jobba under julhelgen. Samma teman iterkommer pi plussidan. Det

iir viktigt att vara tillsammans, att vara sndll, att hjiilpa mamma, att ha roligt och inte vara

tjurig, att man dr vdnner och att mamma och pappa 2ir lediga. Att man har kul och inte bri-
kar, hjiilper till, iir sniill och glad uppger nigon, karleken, viinskapen och att ge av sitt hjafta

tycker en annan. En flicka beriittar att hon och hennes familj aker till kyrkan och firar jul

med dem som inte har ni'gra pengar, som dr ensamma och inte har nigon att fira med. En

annan skriver om att ha det st?idat och fint hemma. Hon tycker iiven att det iir viktigt att vara

sniill och att tacka for presenter och kort.
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Maten iterkommer i flera

av svaren. En flicka tycker

det viktigaste med julen ar

att baka pepparkakor, baka

julgodis och att baka lusse-

bulIar. En pojke har skrivit

skinka och spad. Nummer

ett pi en lista over vad som

ir viktigast med julen er fyll-

da agg och prinskorv; pfl en

annan rostbiff och potatis-

sallad. Men dven bland ma-

ten och f,tandet smyger sig

gemenskap och umginge in:

" att ata maten tillsammans"

och "att iita julbord hos far-

far". Eller som en flicka i irskurs fem skriver: "En jul utan mat tir inte mycket. Pi julen ska

det vara st?imningsfullt. Det b?ista med julen dr att man kan vara tillsammans."

vao AR JUL?

En pojke som tillhor |ehovas vittnen, och d?irfor inte firar jul, berdttar att det viktigaste for

honom dr: "1. Att det rider frid 2. Att beriitta for mina klasskompisar varfor jag inte firar

julenom defrigar3.Atthadetsomvanligt".Avenforenannanpojkearjulaftonenalldeles

vanlig dag, men han ?ir ledsen over att han inte firar jul. En tredje skriver att det trikiga med

julen iir "att ndr jag iir ute pi julen brukar inte mina kompisar vara ute for att dom firar jul".

En muslimsk flicka beriittar i sin uppsats att trots att familjen inte firar jul si har de alltid fest

hemma hos nigon i sliikten. Viktigast for henne dr attdiagodis och ika till kusinerna.

Skolbarnen svarar ocksi att de inte g?irna vill vara utan jullov, sovmorgon, teve, ljus-

stakar, musik, kyrkan, liisa julevangeliet, djuren, dansen, skicka julkort, julshowen i stallet,

julpyssel, fred pi jorden, julst?imningen, julkalendern, att man har en gran som ?ir kliidd. En

flicka tycker om tuppluren under Kalle Anka. Sno 2ir ett iterkommande tema, for en elvairig

pojke ?ir det viktigast att: "1. Det finns sno 2. Gora snogrotta 3. Snokrig".

Det julfirande som beskrivits av 627 elever, antingen i form av upPsatser eller genom

enkatsvar, bflde liknar varandra och skiljer sig it. Vissa firar minga tillsammans, andra dr
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betydliS f;irre. Ett fital firar inte alls. Nigon fir miingder av dyra klappar, en annan fdrre

och inte lika pikostade. Nigon tycker att julpynt och |esu fOdelse gor julen, andra att det iir
julskinkan, myset och pepparkakshuset. Men trots det iir det vissa saker som iterkommer i
beriittelse efter bertittelse. Julklappar och gemenskap finns pfl de allra flestas tre-i-topp-lista

och det framstir som ndstintill omojligt att tiinka sig en jul utan paket och sliiktingar. Och

att avsti frin julen over huvud taget ?ir for de flesta inte mojligt!

Ur en elvairig pojkes julberlittelse 2004, DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen,

RsTsnBNSER

Barn i konsumtionssamhiillet av Barbro Johansson (2005).

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Gdteborg: svar pi uppropet HjAlp oss att dokumentera

julen 2004: DAGF 310-334.
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Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet,

INNANT6N OCH UTANT6N

Av ANln PgTSRSEN

Det iir jul eller det 6r bilden av jul. Det iir mdrker ute

och ljus inne. En del ljus lyser visserligen upp fasader,

lyft.r fram buxbomens rundklippta former och fram-

tvingar alternativa former pfl triidens bara grenar.

Men ljuset tycks likviil dra in; locka blickar mot hus

och familj. H[r dr det en ljusslinga som ramar in

entrdn; illumintist mjukt och vtlkomnande. I f6nstren

lyser elektriska adventsljusstakar. Varmt, stlmnings-

fullt och inbjudande ktnns det. Ftir visst ser det hem-

trevligt, lockande mysigt ut? Visst ser det varmt ut,

visst luktar det gltigg och pepparkakor och visst kan

man ndstan htira ndten knflckas? Till och med det

fladdrande ljuset frfln m[nniskors teveapparater ter

sig lockande i juletider ndr man stflr dtr ute i mdrkret.

Vad eir det med vtrme, ljus och dofter som hiir utifrfln

skapar kdnslor av, eller kanske illusioner om lugn,

harmoni, gliidje, sammanhflllning och gemenskup

derinne och utanfrirskap diirute?

Jag stflr hiir ute.lag iir inte inbjuden, jag tir inte

vara med. fag har inte rttt till deras vf,rme, ljus och

gemenskup. En bil susar ftirbi. Huset blir det konstanta

och lugna i bilden av jul och bilen blir med sina suddiga

konturer stress, mflsten, att rdcka till, besvikelse och

antiklimax. Det skapar olika meddelande i samma bild;

meddelanden vi ltirt oss att ftirknippa med julen.

Gemenskup och harmoni fl ena sidan, stress och besvik-

else fl den andra. Med i gemenskapen dar inne och ute-

stlngd, bortgkimd diir ute. Eller 6r det kanske tvlrtom?

Bilen stflr ftir flykt och undkommande och huset

ftir stelnade traditioner, tyngd och borda, inne for

innestdngd och ute frir befriad?
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DET An TNGEN soM KAN T6RKLARA
MOTEN MED SVENSK JUL

Av SUsANNE Opsrr

Vad gtir alla som inte hiigtidlighflller julhelgen? Vad tiinker de som fiirst i vuxen ilder

miiter det svenska julfirandet? Och vad hiinder med jultraditionerna ftir dem som flp-
tat till Sverige frin ett annat land, d?ir de ocksi firade ju[, men vars sedviinjor under

julhelgen skiljer sig frin de svenska?

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umefl fick ta del av vad en grupp

vuxna studerande skrev i november 2005 angiende julfirande. De liiste di Svenska som

andrasprik B pfl Vuxenutbildningen och hade vid tidpunkten fiir skrivandet bott i
Sverige ungefiir tre flr. I deras texter skildras tankar om en miirk flrstid, om julmat,

julpy"t ochvad man gtir om man inte firar jul.

ATT FIRA ELLER INTE FIRA

Att flytta frin sitt hemland till ett nytt land innebar minga forandringar. Forutom alla om-

st2illningar som sjiilva flyttningen medfor stiills miinniskor infor nya seder och bruk. En del

viljer att avsti frin de nya traditionerna, minga ginger med hZtnvisning till religion och tro,

andraviiljer ut och tilliignar sigvissa delar. Nigra, somhade liknande traditioner i hemlandet,

slutar fira hogtiden pi det gamla siittet och overgir till nigot nytt. Forhallningssiitten 2ir
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minga och i skildringarna finns exempel pi flera olika s?itt att tiinka omkring julfirandet.

Mina Nilsson som ?ir antikvarie vid Liinsmuseet Vdsternorrland, skriver i Jultradition

i Angermanland omhur kfrkans forankring hos befolkningen i Sverige iindrats under det

senaste irhundradet. |ulens religiosa, kyrkliga innehill har inte l?ingre samma sjiilvklara

plats i de svenska hemmen idag som under 1800-talets slut, och kyrkan befinner sig inte

langre i centrum, varken andligen eller geografiskt. Minga familjer saknar helt anknytning

till ett julfirande med kristen grund och firar diirfor julen utan sidana inslag. Flera av fo-

reteelserna med kristen bakgrund, som julstjiirnan och julkrubban, Sterfinns fortfarande

i mflnga hem, men utan den kristna motiveringen blir de enbart dekorationer. Kanske iir

detta en inkorsport for den som tidigare inte firat jul, men som vill vara delaktig utifrin sina

egna premisser. En man fr6Ln Somalia beriittar att han pi grund av sin religiosa tro inte firade

jul i sitt hemland, numera har han diiremot julgran och presenter, iiter julmat och tittar pi
Kalle Anka: " Och diL gor jag det pi mitt eget sdtt, eftersom jag iir muslim si firar inte jag jul

for religiosa anledningar. "

Ovanstiende exempel har minga likheter med miLnga andra svenskars julfirande,

dven om personen i det h?ir fallet har en annan religion ?in kristendomen. Kanske iir det till
och med si att denna mans medvetenhet om julens kristna bakgrund dr storre dn hos minga

andra som firar jul. Diirmed inte sagt att alla som nyss flyttat till Sverige har en onskan om

att delta i julfirandet. Vad gor di den som inte vill fira jul, i ett land diir julen iir den stora

hogtiden? Nigra viiljer att aktivera sig pi annat sdtt. En man, ocksi han frin Somalia, skriver

till exempel att han planerar att resa bort under julen, eftersom han 2ir student och darmed

har ledigt. Han "hittar pi nigonting att gora med dem som dr i samma situation".

JULPYNT OCH GEMENSKAP

Jag tycker det tir bra att Sverige firar jul fdr att det tdcker mdrka tider med ljus.

( Kvinna frin Afghanistan)

Flera av studenterna beskriver hur de dekorerar hemma till jul, 2iven om julhelgen i sig inte

betyder mer iin att de iir lediga. En anlednin gdr att de inte vill sticka ut och vara annorlunda.

Det ska inte synas utifrin att den som bor innanfor fonstret inte har samma traditioner som

mdnniskorna runt omkring. Genom en adventsljusstake i fonstret undviker man att utmiir-

ka sig, som en som inte firar jul.

Etnologen Billy Ehn har skrivit om gemenskap och utanforskap och hur ett "kollek-

tivt medvetande", en vi-k?insla, kan forstiirkas av gemensam kultur och gemensamma in-
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stitutioner, som familj och foreningar. Viirlden kan pi si s?itt bli indelad i "vi" och "dom

andra", och kanske kan julen i vissa avseenden sdgas vara en sidan struktur, diir gemenskap

q.mboliskt skapas. For miinniskor som inte firar kan julhelgen bli nigot som tydliggor att de

stir utanfor, att de utskiljer sig frin en grupp. "I Sverige dekorerar vi lite hemma pi fonstret

bara for att det ska se ut som svenskars hem (. . . ) Vi vill vara lika, inte annorlunda", sdger en

kyinna fr in Afghanistan.

Orvar Lofgren, ocksi han etnolog, tar upp kopplingen mellan julfirandet och en

onskan om samhorighetiDrdmmen om denperfekta julen. Tanken om julen som en familje-

hdgtid iir starkt forankrad hos minga. Viljan att mina om de sina kan bli till det som pro-

ducerar utanforskap, "julsamvaron gor ensamheten tFdlig". I strdvan efter att umgis med

och ta hand om den egna familjen blir det svirare for andra att bli delaktiga. En studerande

som ursprungligen kommer frin Turkmenistan skriver om detta. Han upplever det svenska

julfirandet som ndLgot som hills inom familjen, till skillnad frin firandet pi hans hemort i
Turkmenistan: "Hdr bor katoliker, kristna, muslimer, judar. Vi brukade alltid vara tillsam-

mans, bide i fest och sorg. Ni svenskar brukar fira individuellt med familjen tycker jag."

Och visst ?ir det si att det bland dem som inte deltar i firandet finns personer som egentligen

skulle vilja. Till exempel en kvinna frin Afghanistan som sj?ilv inte firar jul av religiosa skiil,

men vars uttalande om julmat avslojar att hon skulle vilja veta mera. Hennes uttalande fir
sti som exempel pi att allt utanforskap inte ?ir sjiilwalt:

Jag vet inte mycket om syenskars jultraditioner men jag tycker det dr jiittefint ndr julen kom-

mer. Alla ar glada och det dr ljus iiverallt (...) IaS dr aldrig inbjuden till julmat, eller det dr

ingen som kan farklara allt de gbr i julen men jag vill giirna veta mer om det.

Men dven for dem som hogtidligholl julen i det tidigare hemlandet, inneb?ir flytten till ett

nytt land att de fir ta stiillning till nya seder. I vissa fall viiljer de att ?indra somliga av sina

tidigare traditioner. En kvinna frin Uganda berittar att hon firade jul i hemlandet, efter

flytten till Sverige har hon fortsatt med detta. Hon koper julklappar, julmat, dekorerar en

julgran och tar ledigt frin jobbet. Men julfirandet har ocksi ?indrats; hon gir inte liingre i
kyrkan, vilket hon gjorde i hemlandet, och hon Ster svensk julmat, som hon tycker mycket

om. Kanske iir det si, att pi samma sdtt som traditioner kan forst2irka en vi-k?insla, behovs

det omv?int en vi-kiinsla for att st?irka traditionerna. Hur mflnga av de egna traditionerna

som individen hSller kvar vid, hor ocksi samman med om hon eller han har nigra att dela

dessa med. Saknas nigon att dela traditioner med ligger det ndrmare till hands att ta del av
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det nya istilllet. En filippinsk kvinna har upplevt detta: "|ag firar jul pdL ett svenskt satt (...)

Iaghn inte firat jul pi filippinskt sdtt sen jag flyttade hit eftersom jag inte har sliiktingar och

ndra vdnner hdr."

Iulen iir i mingt och mycket en sl?iktens och traditionernas helg. Familjerna samlas

kring julbord och julklappar, smi hiilsningar i form av julkort frin sliikt och vdnner dimper

ned i brevlidan eller e-postens inkorg veckorna fore jul. Men i vissa brevlidor skiljer sig

inte posten frin den som ldmnas dar alla andra dagar under 6ret. I fonstren brinner ljus,

och kanske sk)rmtar nigon tomtefigur diir inne, men d?irmed inte sagt att den 24 december

?ir nigon s?irskild hogtidsdag for dem som bor der. For miinniskor som kommer i kontakt

med julfirandet i Sverige for forsta gingen iir julen kanske i forsta hand ett uttryck for andras

religiosa uppfattning, for nigra bidrar det till en ?indring av det egna julfirandet, for andra

blir det en borjan pi nflgot 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
ungefiir lika 16ng tid och att de iir bekanta med det svenska julfirandet. Deras texter visar pi
mdnga olika siitt att forhalla sig till jul och julfirande, beroende pi levnadsomstiindigheter,

tidigare erfarenheter och uppfattningar.

]ulseder kommer till, nigon reser bort med vdnner ist?illet for att fira och nigon hop-

pas pi en inbjudan till julmiddag. Tankar om ljus, gemenskap, mat, utanforskap, paket och

pynt gor sig piminda under det som, beroende pi vem som tillfrigas, kan vara bide irets

morkaste och ensammaste eller mest innerliga och gledjefula 6rstid.

RspBnnNSER

"Vira h<igtider" av Nils-Arvid Bringdus (l: Fataburen, 1995), Kultur och erfarenhet. Aktuella teman i svensk

etnologi av Billy Ehn, red (1993), "Drommen om den perfekta julen. Stora julgriilet och andra traditioner" av

OrvarLofgren (I:Stenskayanorochovanor,lggl),IultraditioniAngermanlandavMitaNilsson(1991).

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umei: DAUM 9251.
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Nordstadstorget i Giiteborg den 23 december 2004. Foto: Carina Ahlqvi$, DAG/lnstitutet ftir sprik och folkminnen,

MEDKANSLANS TRADITION

Av CnnRLorrA AnNsrn6nn

Det dr dan frire dopparedan, flrets strirsta ktipfest

frlr handlarna, och folktrdngsel i Gtiteborgs stora

kripcentrum Nordstan. Det sista ska inhandlas ftire

julhelgen, dfl ett tillf[lligt lugn kommer att sprida sig

i varuhusen fram till dess att mellandagsreorna drar

igflng. Men det finns andra rdster som vill htiras ge-

nom det kommersiella bruset. Kvinnorna frfln Friils-

ningsarmdn skramlar med sina bdssor och pflminner

om julens religidsa budskap: hjalp din ntista, minns

dem som inget eller ingen har, rippna ditt hjarta genom

att rippna din plflnbok. Den traditionella julgrytan

hflnger i sina kedjor under skylten. Frdlsningsarmdns

snart 100-iriga julkampanj "He[ grytan kokande"

iir irligt flterkommande i Sverige sedan L907, spridd

6ver viirlden efter initiativ frfln en frrilsningskapten i

USA vid 1800-talets slut. Som alla traditioner fyller den

en funktion och ett behov och berdttar nflgot om sam-

h[llets ftirandringar och landets tillstflnd. Omkring

2 miljoner kronor samlar Frf,lsningsarmdn in pfl detta

sdtt, pengar som gir till socialt hjalparbete river jul-

helgen. Detta dr ocksfl en del av jul i Sverige pfl 2000-

talet alltfler socialt utsatta och fattiga mlnniskor flt

vilka samhellets resurser inte rdcker till. Menniskor

som vtnder sig till organisationer som Frzilsnings-

armdn ftir att ha rid att fira jul har blivit fler. Pfl vissa

he[ anordnas ocksfl julfirande frir hemlOsa och andra

som pfl si siitt ffu en mrijlighet till samvaro och

gemenskup tiver jul.
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HUR IAIER JULEw?
M usr KALTsKA srAM N I N GSIAo EN

Av Owp RoNsrnolvt

Som si minga andra sidor avlivet ackompanjeras julen avmusik. Fast ackompanjeras

iir kanske inte r?itt ord iindi. Under 1900-talet har ju musiken ftirflyttats frfln finrum

och siindagsniije till en ljudande konstant i miinniskors vardagsvdrld. Overallt musik,

stnndigt musik. Det iir en hisnande fiirflyttningr som pi en och samma gflng har tikat

musikens vdrde och trivialiserat den intill det meningsliisas griins. Ocksi julen har ftir-

stis ffltt sin del av den kakan. )ulens glada budskap klingar numer meloditist frfln tu-

sentals hiigtalare redan i november. Varje del av julfirandet ?ir inramat och omslutet av

toner, som vi varken kan stiinga av eller tiinka bort - en tyst jul vore lika skriimmande

som entystvir. Liksom julmaten, granen, tomten, klapparna ochljusenhtir julmusiken

till julfirandets sjiilva fundament, den fiirhtijer och fiirtiitar, skiljer jultid frin vanlig tid
och gerjulfirandet en guldkant.

JULSKIVOR

Forr fanns just ingen annan rid in att sjiilv sjunga och spela. Idag iir den storsta delen av mu-

siken medierad. Det giiller ocksi julens musik. Skivmarknaden 5r oversvdmmad av speciella

julskivor och fler blir det for varje ir. A ena sidan iir julskivor fiirskvaror, redan annandagen
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kan deras tid pi marknaden vara ute. A andra sidan iir det friga om en mycket repetitiv

genre, sarnma inspelningar kan ges ut ir efter ir, i nya kombinationer, med nya omslag. Att

ta reda pi hur minga julskivor det finns iir forstis omiijligt. Sveriges Radios grammofon-

arkiv, ett av viirldens storsta, katalogiserar knappt 4000 titlar under rubriken jul, men det

finns ocksdL minga skivor som inte hamnar dar. Hur minga som siiljs och faktiskt spelas 2ir

dnnu svirare att veta. Sveriges Radio Gotland i Visby har samlat knappt 300 julskivor pi CD,

en brikdel av alla som finns, iindi upptar de drygt halvannan hyllmeter. fag har gitt igenom

de flesta av dem, lyssnat pi en del, tittat pe omslag, liist kommentarer och reflekterat over

liwal. |ag har ocksi sokt igenom skivkataloger pi Internet och funnit ylterligare ett ganska

stort antal julskivor.

STAMNINGSI.ACE]\l

Uppenbart iir att julen gestaltas musikaliskt i nigra ganska olika modus, eller stdmningsl?i-

gen. Ett av dem gir init. Vintern iir en tid n?ir m?inniskor drar sig inomhus, ndrmare brasan

och vdrmen, ndrmare varandra. Till vinter och jul hor intimitet, nedskruvat tempo, tid for

eftertanke och vila. Musikaliskt gestaltas intimitet med en rad siirskilda tekniker ur kammar-

singens uttrycksflora: sing niira talets ldge, svaga ansatser, lig volym, lingsamt tempo och

tillbakalutad stil, melodier med stegvisa rorelser och uthillna toner, utforda med glidningar

och markerade rytmiska dragningar. Forr var en sdLdan intimitet fOrbehallen den ndrmaste

familjekretsen. Men under 1900-talet blev den mojlig att fora ut i offentligheten pi radikalt

nya sdtt, som en inbjudan till vanligt folk att komma nira det som tidigare varit avliigset. Ett

forsta steg togs pi 1920-talet, ndr det blev mojligt att spela in musik med hjlilp av elektricitet.

Ett andra steg togs 1931, niir Western Electric lanserade en ny dynamisk mikrofon, som

gjorde ett niira och direkt tilltal mojligt.

En av de tidiga mikrofonsingarna var Bing Crosby. Hans karri?ir tog fart med de nya

mikrofonerna och hela hans musikstil utvecklades i n?ira samspel med musiktekniken och

musikindustrin. Han byggde vidare pi iildre tiders kammarsing genom att ge singerna en

personlig tonkvalitd och f?irg, glida mellan toner och toja och dra i rytmen. Som en intimite-

tens mdstare bildade han skola for singare over hela vtistv?irlden. White Christmas, utgiven

l942,blevhans storsta succ6. Den sflldes i mer in 50 miljoner exemplar, ett rekord som stod

sig fram till 1990-talets sista ir. Hiir finner vi en hel del av de tekniker som artister av alla de

slag sedan dess anvdnt for att fora in oss i den storavdrmande famnen: ligt rostliige, huvud-

klang, l5g volym, drojande ansatser, ligt tempo, avsp?int och strakt personligt fiirgat uttryck

till sordinerade fioler och ligmiilt komp. Frin Bing Crosbys White Christmas tsl, Christer
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Sjogrens lul, jul strdlande jul gir en rak linje, ett intimitetens klingande budskap som blivit

ett av julens barande musikaliska modus.

Intimitet gestaltas ocksfl pi minga CD-omslag. Vi inbjuds till varma, ombonade rum,

rodtonade, firlla av ljus, i en i owigt kall och mork omgivning - en sinnebild si god som

nigon av de forhoppningar julen laddats med. Artister sitter i soffor, vid bord, dukade med

ljus, notter, en dryck, eller si inbjuds vi till familjiir gemenskap over generationerna som pi
Thore Skogmans julskiva frin 1963, d?ir artist och barn avbildas i tett samspel. Narbilder

pi artister bjuder in oss att komma dem riktigt nara, som pi Lasse Berghagens /al i vdrt hus

eller Loa Falkmans lulstrimning. Den musikaliska och ikonografiska intimiteten samspelar

hdr ndra med den idealtypiska familism som iscensdtts som allra starkast just under jd - ]ag

drdmmer om en jul hemma!Skivorna erbjuder modeller av livet som det skulle kunnaYara

eller borde ha varit, modeller som allt fler i praktiken har svirt att leva upp till och som kan-

ske just dtirfor lockar till iscensiittning i medierad form.

ANDLIGHET OCH LJUS

En betydande del av julens musik 6r psalmer, hl.mner och andliga singer. Repertoa-

ren dr stor och varierad, men centrum utgors av ett litet antal som stiindigt iterkom-

mer: Jul, jul strdlande jul, Gliins 6ver sjd och strand, Nu tdndas tusen julellus, Niir juldags-

morgon glimmar och si forstis den populiiraste av dem alla, Stilla natt. De flesta av dem 6r

gamla och har liinge sjungits som forsamlingssing, eller som kyrkliga solostycken av singare

skolade i konsten att ni ut till stor publik i stora lokaler. Det klassiska exemplet iir ]ussi

Bjorlings otroligt popul2ira insjungning av Adams julsing, O helga natt, ocksi den pfl den

svenska julmusikens tio-i-topplista. Av havd ar moduset i dessa julklassiker ett annat -
varken forsamlingens kollektiva sing eller |ussi Bjorlings roststarka skonsing i hog tenor

talar med intimitetens subjektiva rost. Snarare uttrycker singen rumsliS avstind, genom

ett tilltal som ir mer objektivt och riktat till publiken som kollektiv. Men pi senare ir har

ocksi minga av dessa si.nger flyttats ut ur de stora salarnas klangrika offentlighet och in i de
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sme sammanhangens diimpade nd.rhet, dar de gestaltas som v5rmande budskap frin mig

till dig, i den personligt intima stil som iir 1900-talets bidrag till singkonstens historia.

N?ir de gamla psalmerna och hymnerna framfors pi detta sdtt omges de inte sdllan av

en betydligt nyare repertoar med andligt eller kvasiandligt innehall. I den vig av nyandlighet

som svept over vdstvdrlden de senaste decennierna, och som dessa singer kan ses som ut-
tryck for, ar ljus en framtr?idande nyckelsymbol. Tillsammans med stjiirna och nigra andra

ord stir de ndrmast for en vagt artikulerad gudsprincip. Vagheten dr viktig, den gor det

mojligt att akalla andlighet och samtidigt halla den pi armllingds avstind. Det som framhiivs

i singtexter och pi omslag ?ir andlighet som indMduellt, subjektivt tillval, inte l?ingre kopp-
lad till samh2illet, kyrkan, forsamlingen, utan till intimsfiiren. Men samtidigt bar psalmerna

och hymnerna minnen om ett mer kollektivt forflutet, vilket gor det mojligt att med dem

ikalla ett lika vagt artikulerat "forr i vdrlden", ett annat slags samh?ille, med mer ndrhet,

vdrme och gudstro. Sfl blir psalmer och hymner ocksfl ett kulturarv att forhe[a sig till, lite
hogtidliS och inte siillan uttalat nostalgiskt. I singer som Nrir ljusen skalltdndas diirhemma

ochTanda ljus i allafi)nsfer forbinds den vaga andligheten och ett nostalgiserat "forr i viirl-
den" med julens kanske mest potenta symboler, det goda hemmet, familjen, gemenskapen,

till ett synnerligen starkt kiinsloladdat budskap.

urAr - NYA ocH GAMLA JULLEI<.A.R

En annan sida av julen och vintern ydnder intimiteten ryggen och gir i motsatt riktning,

utit, mot kollektivet och gemensam lek och lust i oppna, offentliga rum. Musikaliskt gestal-

tas julgemenskapen och gl2idjen med en rad tekniker: kollektiv sflng med kraftiga ansatser,

relativt hog volym och hogt tonlage, unisont eller i konstfulla korarrangemang, ganska hogt

tempo, livlig rytm, kraftfullt komp. En hel del av dessa tekniker iir gamla och knutna till folk-
lig musikalisk praxis. Det iir ocksi diirfor vi som tydligast finner dem i de gamla jullekarna,

de allra flesta med polskans format: livligzTa-1up1, diatoniska rorelser och treklangshopp.
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I bondesamh?illet var vintern en tid for vila men ocksi for lek. I ritualiserade former besokte

m?inniskor varandra, ordnade lekstugor och fann pi upptig. I hela Europa har det darfor

uppstitt en rik repertoar av vintrig rituell musik, som de rumdnska colinde eller bulgariska

koleduvane, och i Sverige upptig som staffansritter, knutgubbar och julklappar. De grund-

liiggande elementen iir overallt desamma: grupper avungdomar drar runt och knackar dorr,

sjungande, spelande och inte siillan spefullt gycklande, for att fi triiffas, leka, skratta och fi
sig nigot till livs.

Idag har nya festmonster ersatt de gamla, men en hel del av grundelementen bestir:

glatt umgiinge kring mat och dryck, musik och dans. De gamla jullekarna har ersatts av nya.

Discostopp och schlagerfestival leks avbarn och ungdomar i min omgivning. Men tinnu iir

jullekarnas tid inte helt forbi, i alla fall inte pi CD-skiva, dven om deras popularitet definitivt

tir i dalande. Till de iterkommande favoriterna pi de skivor jag undersokt hor R iiven raskar,

Karusellen, Vi iiro musikanter och Nu iir det jul igen. Men sdL finns det ocksi minga andra,

sammanlagt ett drygt trettiotal. M[ngden jullekar pi skiva hor ihop med att de ofta siitts

samman till potpurrier, dar ett tiotal kan awerkas pi bara niLgra minuter. En effekt iir att

det inte iir jullekarna sjiilva som stir i fokus, utan snarare minnet av dem. For det ?indamilet

behovs bara ett anslag, en antydan - en forsta vers eller en refriing och sen vidare till niista.

Eller hdinger snuttifieringen av jullekarna ihop med att anslaget faktiskt iir nog? Tillfri-
gas svensken i gemen om gamla folkvisor blir svaret: "Nej, jag kan inga!" Och av girdagens

och dagens populiira singer kan folk vanligen inte mer iin rad eller si, vilket gor singh?iftet

till en betydelsefull svensk festingrediens. Men inte desto mindre kan minga svenskar sivdl

text som melodi till en hel rad gamla jullekar, som de uppfattar varken som folkmusik eller

festmusik, utan som just julmusik. Jullekarna dr dnnu en levande folklig repertoar, kanske

iir det darfor nog att bara piminna om dem, i ett potpurri av tio eller fler pi bara nigra mi-

nuter.

En annan och nyare julrepertoar i ett tydligt utetriktat modus har amerikanska fore-

bilder: 4l4takt, punkterad och ibland jazzigt synkoperad rytm, komp med framtr?idande

instrumentala partier, vanligen solistisk sing i hogt tonlage och relativt hog roststyrka.

Singtexterna handlar om jul, men det dr varken den hogtidligt andliga julen, eller den bur-

Ieskt folkliga, utan snarare den moderna ambivalenta julen. I Jag sdg mamma kyssa tomten,

Min barndoms jul, Det iir klart att tomten rtnns iir det den forlorade barndomens naivitet

som besjungs, medan heml?ingtan ar temat i Sjdmansjul pd Hawaii, Jag drdmmer om en jul
hemma och J ag vill hem till julen I en del av dem, som Rudolf med rtida mulen, Snda pd och

Bjiillerklang, anvdnds bjiillror flitigt, julens och vinterns kanske tydligaste ljudande symbol,
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for att skapa en illusion av snabb rorelse genom ett oforstort, obeflackat vinterlandskap. Det

finns ett tydligt strak av nigot lustSrllt och lekfullt, oskyldigt och oforstort i singer som Hq,

mitt vinterland ochVita vidder, musikaliska skildringar av hur det himmelskt vita iintligen

tiicker oss och doljer allt som dr gritt, fult och trist, och ger livet en ny, gladare och ljusare

ton.

Till den nyare repertoaren hor ocksi ndLgra singer med mer speciell bakgrtnd. Bella

notte, Ser du stjrirnan i det bld ochJagfdngade en riiv idag (dvargarnas sing ur Snovit), har

det gemensamt att varken text eller musikaliskt innehill har nigot som helst med jul att

gora. Istiillet ?ir det genom televiserad priigling dessa singer ur v?ilkiinda Disneyfilmer fttt
fast forankdng i den svenska julrepertoaren. Ett svenskt exempel pfl samma slags pra$ingar

Tage Danielssons och Gunnar Svenssons Sdng till Karl Bertil Jonsson.

TEMA MED VARIATIONER

|ulmusik iir ett omfattande fenomen. |ulskivor finns i stor m?ingd och repertoaren pi dem

?ir synnerligen omfattande. B?ist kan julmusiken beskrivas som ett tema med variationer: i
mitten en liten och st?indigt iterkommande repertoar och dtiromkring ett mycket stort antal

litar av det mest varierade slag. Nigra skivor forhiller sig distanserat till julen, de skojar, iro-

niserar och parodierar, som Drdngarnas Vdr julskinka har rymt, Rotebergsraggarns julskiva

och Michael B. Tretows En galen jul. Men desto fler har serios framtoning, ibland si serios

att de i alltfor stora doser itndi kan framkalla munterhet.

En stor grupp skivor dr genremdssigt svirbestdmbara, de iir helt enkelt'Julskivor".

Men det finns ocksi speciella julskivor for diggare av de flesta storre musikgenrer, rock, pop,

jazz, reggae, soul, opera, klassisk musik, kammarmusik, tidig musik, folkmusik, dansband,

visa.

En framtr?idande egenskap i den svenska julskiverepertoaren dr att den dr si svensk.

Det iir kanske inte konstigt, det dr ju svenska skivor jag undersokt, utgivna for svensk pu-

blik. Den overviildigande majoriteten dr "svenska" singer, sjungna pi svenska. Det hindrar

forstis inte att en stor del av dem iindfl har utlandskt ursprung, de

ildre vanligen frin Tyskland, England, Frankrike och Italien, de

yngre oftare frin USA. Singernas ursprung och tillskrivna natio-

nella identitet speglar tydligt siviil popukirkulturens geografiska

upptagningsomride som svenskhetens kognitiva granser. Bland

de skivor jug tittat nf,rmare pa fanns ett par norska singer, err

dansk, eo spansk (Feliz navidad) och en rumdnsk. En skiva pre-
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senterar "|ulsinger frin hela vdrlden", men det iir en starkt beskuren viisteuropeisk v?irld.

I owigt finns fi eller inga spir av alla de andra julfirande folk som numer ocksi befolkar

Sverige: finnar, polacker, ungrare, ester, ryssar och sividare.lagdr siiker pi att det finns si-

dana skivor, antagligen ocksi i stor m?ingd, men det ?ir uppenbart att de har liten spridning

utanfor dessa grupper. For den svenska majoriteten, sisom den avspeglas i skivmarknaden,

tycks de i alla fall helt sakna relevans, har ar det svensk jul som gdller, jul med tradition!

vAD JULMUSIKEN HAR ATT sAea oss

Vad siiger oss di allt detta? Vilka slutsatser kan egentligen dras av en genomging av nigra

hundra CD-skivor med julmusik? Musik tillhor de expressiva former som miinniskor tende-

rar att ladda upp med siirskilt betydelsebiirande budskap om sig sjiilva. Likadant med jul, det

iir en kraftstation med fi motsvarigheter nir det giiller kiinsloladdning och meningsbiirande

budskap. Diirfor har nog den siirskilda musik som produceras till jul en hel del att sdga oss.

Till att borja med siiger skivorna nigot om andlighetens villkor och uttryck i dagens Sverige,

och om utbredning av en ljus- och stjiirnkult av ganska speciellt slag. Si siiger de oss ocksi

nigot om en djupt kiind drom om ndrhet, fast?in pi behorigt avstiLnd. Ndrhet pd distans dt

en kulturell grundprincip pi minga omriden i dagens Sverige, uttryckt inte minst genom

den starka medierade gemenskap som blrs av telefoner, SMS, hemmavideor, mejl och inte

minst CD-skivor. Nigot s?iger de ocksi om svenskhet. En betydande del av de skivor jag tit-

tat pi ir ndrmast en uppvisning av en institutionaliserad svenskhet med djup forankring i

folkflertalet. Till julmusikens domdner har det mingkulturella inte nitt tilltrade.

En hel del siiger skivorna ocksi om ritualers kraft och slitstyrka. |ulrepertoarens cen-

trum stir sig i stort sett oforandrad ir frin 5r, ett knippe till synes outslitliga l6tar att bruka

om och om igen. Men i dess utkanter sker, som jag pipekat ovan, en stiindig pifrllning av

nya och kanske mindre slitstarka melodier. Som med de flesta ritualer hAlsar vi julen med

gladje nar den kommer, men vi vinkar lika glatt och befriat adjo till den efter en kort tid. Se
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ocksi med julmusiken - iterhorandets gladje avloses snabbt av utnotningens vanda: hur
minga av oss stir egentligen ut med tomtarna, renarna och stilla n?itter ocksi pi andra sidan

nyflr? En huvuddel av repertoaren har nog seriosa ambitioner och syftar till andligt djup.

Ocksi den utitriktade och uppsluppna delen ?ir pi sitt s?itt seriost menad. Men siL finns det

ocksi den lilla men nog si viktiga del som iir glatt nedsiittande och parodisk. Sfldana inslag,

vanliga i alla mojliga slags rituella sammanhang, bidrar inte till att forringa julen, utan sna-

rare till att gora den ?in mer kraftfull och djupt kand.

Slutligen siiger skivorna nigot om betydelsen av minnen, traditioner, kulturarv. En

inte si liten del av den klassiska julmusiken sldLr an flterblickandets ktinslom?ittade mollack-

ord, vemodiga toner som dr avsedda att erinra om flydda tider, barndomshemmet, en for-
lorad familjegemenskap. Men i bakgrunden finns i r?itt mycket av den julmusik jag tagit del

av ocksi en annan ton, som har mer med upprepning 2in med erinring att gora. Skillnaden

2ir viktig, for som filosofen Soren Kirkegaard pipekat gor erinringen miinniskan olycklig,

medan upprepningen gor henne lycklig. Och visst iir det v?il ?indi ett lyckligt och oskyldigt

durackord som moter oss fram i november, en upprepningens och det ritualiserade iterse-

endets barnsliga gladje, niir vi ?in en ging overraskas av de dar kacka rosterna som sjunger

Nu iir det jul igen. . ..

Med siirskilt tack till fdljande skivbolag och musikfdrlag

EMI Music Sweden for att de litit oss anvdnda skivomslagen till Lasse Berghagens /r.rl i vdrt
hus (2004), Anita Lindbloms /rzl med tradition (2001) och Thore Skogmans jul skiva Klappa

pd (te63).

Naxos for att de lfltit oss anviinda skivomslagen till E n klassisk jul ( 1995) och Minns du

sdngen - Jul, (2000), bida samlingsskivor med flera artister.

Universal Music AB for att de litit oss anvdnda skivomslaget till Sissel Kyrkjebos

StillaNatt (199s).

Warner Music Sweden for att de lfltit oss anvd.nda skivomslagen till Loa Falkmans

Julstiimning (1995), Asa Jinders Stilla lul (1993), Tommy Korbergs lulen iir hi)r (1989) och

Jan Malmsjo s Ldt mig fd tanda ett lju.s ( 1987).
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DANS KFIING GRANEN
EN RoMANTtsK FoRESTAI-IN I N G?

Av M,q.rs NrrssoN

"Att dansa kring julgranen fiirekommer numera endast bland 25o/o av familjerna i
Matmti. Barnen har redan klarat av dansen kring granen i fiirskolor och pi julfester." Sfl

skriver Nils-Arvid Bringdus utifrfln den undersiikning av julvanor som gjordes i Malmti

1998. Samma miinster gir att ana i delar av det enk?itmaterial som samlades in i Viists-

verige julen 2}O4.Det?ir alltsi bara att instiimma i Bringdus slutsatser. Enligt den del av

svaren jag gfltt igenom iir det cirka 30 o/o av skolbarnen i mellanstadiet som svarar att de

dansar krirrg granen hemma vid jul, liksom bland de svarande l2irarna. Eller som en av

eleverna skriver: "Pfl jutdagen brukar vira kusiner komma till mormor och morfar, di
dansar vi runt julgranen och tippnar dom underbara paketen."

JULLE}<AR OCH DANS KRING GRANEN

Att 307o dansar betyder i andra sidan att en klar majoritet, rwt7\o/o av bide barn och

vuxna, 2004liksom 1998 intedansar kring granen. En friga som di uppkommer 6r om dans

kring julgranen kanske aldrig varit nigon dominerande foreteelse. Ar det pistiendet en

romantisk forestiillning om att "alla gjorde det forr"?

|ag kan sjiilv inte minnas att vi i mitt hem dansade kring granen i min barndom pi
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1950-talet i Amil, eller pi 1960-talet i Goteborg. Mojtigen gjorde vi det vid julgransplund-

ringarna vid tjugondagknut. D?iremot dansade, eller snarare lekte vi, singdanser och jul-

Iekar pi folkdanslagets lucia- och julfester under samma tid - och det gors fortfarande i den-

na miljo. Detta st?immer ocksi med Bringdus konstaterande ovan. Ett citat av en av ldrarna i
2004 irs enkat understyrker denna tendens ndr hon skriver att de hade "Dans hemma kring

granen ndr barnen var smi, nu pi arbetet i skolan."

Variationernai2004 irs vdstsvenska material iir stort. Bide vanligast och ovanligast

att dansa kring granen verkar det vara i Goteborg. Allra vanligast 2ir det i Skiilltorpsskolan

pi Hisingen, mer dn 60 7o, och i Alvsborg i viistra Goteborg, dir 50o/o av eleverna dansar

kring granen. Minst vanligt iir det i Torslanda, d?ir endast 10 % anger att de dansar kring

granen i hemmet. Den hoga siftan for Skilltorpsskolan kan kanske forklaras med att diir

fi.nns en dansutbildning, Svenska balettskolan. Andra sociokulturella faktorer som kan in-

verka iir att Alvsborg dr en sedan liinge etablerad hogstatusstadsdel, medan Torslanda iir ett

av Goteborgs mest expansiva hogstatusomriden, med miingder av nya villor men dven en

del flerfamiljshus. Dessa variationer ger upphov till frigan om vem det egentligen iir som btir

upp bruket att dansa kring granen.

Pi andra orter i V?istsverige som jag slumpvis gitt igenom, som Svenljunga, Udde-

valla, Amotfors och Laholm, svarar knappt 3Oo/o av eleverna pi alla orter att det forekom-

mer dans kring granen i hemmet, vilket stdmmer vdl overens med de generella monstren:

"landsorten" i Vdstsverige verkar mer homogen dn "storstaden" Goteborg.

sArueuexAR ocH uAreoarusen

Forekom dans vid jul "forr i tiden", det vill sdga under 1700- och 1800-talen, i vad som ofta

kommit att kallas det svenska bondesamh?illet? |a, det verkar si, itminstone under de tolv
juldagarna frin annandag jul till trettondagen. Dansen kunde till och med pflgi i ytterligare

tre veckor, iinda till \mdelsmiiss, vilken di infoll den 2 februari. Samuel Odmann beriittar

om julfirandet hos morfadern pi priistgirden i Vislanda, Smi{and, omkring 1760. Hiir stir
inget om nigon julgran. Den singdans, Armbdgslek, den pantomimdans Vdva vadmal och

den vals som beskrivs dansades inte kring granen. Priisten Nils Lov6n skriver 1847 om sin

barndom pi 1810-talet i Skytts hiirad i Skine. Aven her var julkalaset en viktig del, men jul-

granen ndmns inte. Diiremot dansades polska och sliingpolska pi annandagen och aven alla

helgdagar fram till kyndelsmiiss.

Det iir lettare att hitta beriittelser om att man pi midsommar dansade runt, eller it-
minstone bredvid, majstingen ?in att hitta nigot om dans kring granen. En forklaring kan
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Julmarknad med dans kring granen, Stortorget i Kungsbacka 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/In$itutet fiir sprik och folkminnen,

vara att julgranen, i motsats till den betydligt iildre midsommarstingen, blir en allmtin jul-

prydnad forst pi 1900-talet. Frin borjan togs denna tyska, protestantiska sed upp i borger-

liga hem och spred sig sedan till fler och fler. Kanske iir det med dansen och julgranen som i
det borgerliga julfirandet i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander. Det dts, dricks, roks

och dansas lingdans - men inte kring granen utan ut och in genom alla husets rum.

Enligt visforskarna Miirta Ramsten och Eva Danielson iir den Zildsta beniimningen pi
singlekar just julsanger, troligen for att de sjongs och dansades just vid julkalasen mellan

annandagen och trettondagen. Detta var lekar och danser for ungdomar och vuxna, inte for

barn. Det iir forst senare, mot slutet av 1800-talet, som singlekar och singdanser kommer

att anvdndas inom foreningslivet och skolan. Frin 1880 fir formodligen sommarkurserna

for l?irare pi slojdseminariet Nii2is i Floda en viktig betydelse for spridandet av singlekar och

singdanser i pedagogiskt och uppfostrande syfte.

Frin ett daghem beriittas hur man 2004 skapar en modern variant av julsinglek,

genom att sdtta ihop en saga och infoga passande julsinger, som blir en del av sagan. Nigra av

de ingiende singerna/singlekarnahar inte direktmed jul attgora. Men de associeras med, an-

viinds vid, och kallas ibland just jullekar, exempelvis I ett hus vid skogens slut, Hoppe hare,
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Ute dr mdrkt och kallt, En sockerbagare och Vi komma, yi komma. Tydligare julanknutna

mer eller mindre v?ilkanda singer som Midnatt rdder, Blinka lilla stjiirna och Goder afton

anv?inds ocksi i sagoleksskapandet, liksom den for mig okanda Julklappar dr detbrista.

Ttt^A,Dlrrolr r r6nAr DRr NG

Jul, liksom midsommar, och singlekar kopplas ofta ihop. Men de si kallade traditionella

Iekarna och sflngerna ?ir nigot som vuxna leker och sjunger med barnen, inte nigot mellan-

stadieelevernaviljer sjiilva. Det iirvuxenlorefi)r ochmedbarn,inte nodviindigwis deras eget

val. Diirfor kan det vara intressant att veta vilken musik mellanstadieeleverna sjiilva forknip-
par med julen. Pi den oppna frflgan om vilken julmusik de helst lyssnar pi 2ir det vanligaste

svaret, om de overhuvud taget svarar, Carola. Owiga artister som ndmns i materialet dr Ce-

lin Dion, Ainbusk singers sarriWham med liten Last Christmas. Andra svar dr ospecificerad

julmusik som "Stilla natt och sint" eller lite mer preciserat som Rock around the Christmas

tree,Absolute Christmas,TomterockochRocktomtar ochhiphoptomtar.Nigra elever ndmner

enstaka singer som Nz tiindas tusen juleljus, Hej tomtegubbar, linglebells samt Vdr julskinka

har rymt. Om det var dessa singer man sjong till den oftast ndmnda musikaliska julklappen,

karaokemaskinen, framgir inte av enkdtsvaren.

Ovanstiende leder till frigan om julfirandet i form av jullekar, singleksdansande och

sagolekssinger idag ?ir en del av jultraditionen i den offentliga sfdren, framfor allt pi da-

gis och skola, medan julen som overgripande tradition och familjefest dtiremot lever vidare

i det privata med delvis nya sdnger, annat lekande och ndstan inget dansande. |a, det ?ir min
hlpotes. Jultraditionerna med s[ng, dans och lek tycks, som a]l levande tradition, forandras

et o[ka hell

RTTEnsNSER

Arets festdagar av Nils-Arvid Bringdus (1999), Riiven raskar. En bok om vdra sdnglekar av Eva Danielson &

Miirta Ramsten (2000), "Drommen om den perfekta julen. Stora julgriilet och andra traditioner" av Orvar

L<ifgren (l: Svenska vanor och oyanor, 1991), "Smi grodorna - en signaturmelodi" av Christina Mattsson (I:

Fataburen,2006), "Pa Uvens fdrskola i Umei" av Marlene Hugoson (l: Jul i Sverige 2003-2004), "Sanglekar

- till nytta eller noje?" av Bert Persson (l: Rdster om danspedagogik,2004), Svenska gtistabud frdn alla tider av

Mats Rehnberg (1963).

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Goteborg: svar pi uppropet Hjiilp oss att dokumentera

julen 2004: DAGF 321, 323,324,326,328,329 och334. Egna erfarenheter 1952-2006.
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Kungsportsplatsen i Gtiteborg 2004. Foto: Carina Ahlqvist, DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen,

GOD JUL & GOTT NYTT AN

Av FnBDRTK Srorr

Kvinnor ftiredrar oftast tomtar. Mrin gillar vinterland-

skap. Ndr posten lat undersrika vad svenskar tycker om

julkort visade sig att 6ver 70o/o viiljer utifrfln motivet.

Lika mflnga vill visa upp sina tryckta julhtlsningar frir

andra. Korten rir ett viinskapsbevis, bflde ftir mottaga-

ren och dennes omgivning. Mflnga kort tyder pfl en stor

bekantskapskrets. Over 42 miljoner julkort skickades

2005. Det dr mflnga, men de skrivna julhiilsningarna

har minskat. Rekordjulen 1995 skickades drygt 67 m:il-

joner kort.

Ar 2005 satsades 15 miljoner kronor pe att vdnda

den negativa trenden. Genom reklam, annonsering och

luktgnuggisar med doft av glogg, pepparkaka och

apelsin att klistra pi kuverten ville Posten tika julpos-

tandet. Samtidigt inneb[r distributionen ett problem.

Alla ska ju fi korten i tid. Tusentals ungdomar extra-

anstdlls och Srratusen rdda brevlfldor sdtts upp. S[r-

skilda julkortspflsar delas ut och speciella julfrimtrken

trycks upp.

Det frirsta julkortet gavs ut i England flr 1843. Till

Sverige kom traditionen pe 1880-talet. fulkortsseden

lr [nnu htigst levande men samtidigt iir dess storhets-

tid antagligen frirbi. De tryckta korten har ffltt konkur-

rens. Frfln otaliga webbsidor finns nu mtijligheten att

alldeles gratis skicka "vanliga" eller animerade julkort,

med eller utan tillhrirande julmelodier. E-post dr ett

annat alternativ, liksom SMS. Men de flesta friredrar

tindfl de tryckta korten framfrir de digitala. Bara l3o/o

tycker battre om e-post och 3o/o om sms. Allt tyder pi
att de rrida postlfldorna kommer att fyllas mflnga jular

till, om [n inte i samma omfattning som fdrr.
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svENSK JULTURIsM eA zooo-TALET

Av Evn Worr

Det finns nogknappastnigon flrlightigtid som iir siintimt fiirknippad med social sam-

varo i det egna hemmet som julen. Samtidigt verkar det som att vira traditionella upp-

fattningar avjulen har fitt konkurrens av andra ideal under de senaste decennierna.

Innebiir svenskarnas iikande bentigenhet att tillbringa julhelgen utanfiir det egna hem-

mets och det egna landets griinser att gamla viirderingar har urvattnats? Har den hiivd-

vunna familje- och hemcentrerade synen pi julen ersatts av en l?ingtan efter spiinning

och ?iventyr? Svaret pi den typen av frigor btir nog vara ett modifierat bide ja och nej.

Det dr denna dubbelhet som det ftiljande handlar om.

TRE RESMAI, rne roL]<NINGAR

Utifrintrevalda exempel diskuterashdrhur svenskarnas forkiirlekforvissa utlandskaresmil

forhiller sig till deras uppfattning av hemmet som en genuin arena for familjart umgiinge.

Resonemangen bygger pi olika typer av kiillmaterial: personliga samta] med fore detta och

blivande julreseniirer, arkivhandlingar frin Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i
Goteborg, liksom bloggar, det vill sdga individuella julberiittelser som svenska utlandsrese-

niirer publicerat pi internet. Som ett komplement till kdllorna ovan, har jag slutligen anvdnt
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mig av den svenska turistindustrins marknadsfOring av julresor i olika mediala samman-

hang.

Siv?il resebyriernas annonskampanjer som de turistansvarigas uttalanden, ger

vid handen att den svenska julturismen blivit mer kosmopolitisk under de gingna frren i
den meningen att listan over de giingse inomeuropeiska resmi.Llen successivt utokats med

utomeuropeiska destinationer. I det foljande behandlas enbart tre av svenskarnas utltind-

ska favoritresmil. Givetvis formedlar de aktuella exemplen inte nigon heltackande bild av

variationsbredden inom den svenska julturismen under 2000-talet. Samtidigt iir urvalet inte

godtyckligt. Det intressanta med de tre turistorterna iir inte bara att de i linje med den all-

mdnna trenden tiicker in tre vitt skilda geografiska omriden. Destinationerna i fr6ga visar sig

ocksi korrespondera med och reflektera tre olika tolkningar av begreppenhemma - borta

och deras inbordes forhallande. De tre internationella resmilen iir Tyskland, Spanien och

Viistindien.

ol6ee ocH JULPYNT t LUBEcK

For att vara med om aikta julmarknadskiinslor skulle vi egentligen inte behova resa utom-

lands. Den sortens evenemang finns det ocksi gott om i Sverige. Men dven om de tradi-

tionella julmarknadernas dramaturgi kan antas vara i stort sett densamma, oaysett om vi

befinner oss i Sverige eller ute pi kontinenten, utovar de evenemang som bland annat den

fore detta Hansastaden Lflbeck anordnar, uppenbarligen en stor dragningskraft. Skiilen till
denna popularitet iir nog flera. For det forsta innebiir utflykterna till kontinenten att man

kommer bort ett tag och fir se och gora nigot annat an hemma. Det finns siledes ett sttink

av exotism med i spelet. Fastdn somliga ting och situationer mojligen kan kiinnas bekanta

hemifrin genererar utlandsvistelserna samtidigt intryck och sinnesstiimningar som awiker

frfln vira vanliga iakttagelser och erfarenheter. Vi kan till och med uppleva att vi befinner

oss i ett slags kulturellt undantagstillstind n?ir vi strosar runt bland och triings forbi de olika

marknadsstinden i Lribeck i siillskap med tyska ortsbor och andra europeiska och utom-

europeiska turister.

Till fornimmelsen av sp?inning och annorlundahet kommer ytterligare en aspekt.

Ltibecks julmarknad lockar ocksi d?irfor att den tillhandahiller alla de ingredienser som vi

brukar forknippa med en dkta, gammaldags jul, inte minst i socialt avseende. |ulmarknader

hor varken till de arrangemang som besoks ensam eller som uppfattas som girma kulisser for

personligt sj:ilvforverkligande. De dr snarare arenor for social ndrhet, det vill siiga tillfiillen

att gora nigot gemensamt med familjen, barnen och/eller vdnnerna. Att fi kiinna pi mark-
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nadernas ljud, ljus, lukter och stiimningar verkar vara ett kollektivt snarare ?in ett indMdu-

ellt projekt.

Sist, men inte minst: tycker vi inte om dessa evenemang ocksi diirfor att vi fir chan-

sen att kopa olika sorters julpy"t med oss hem? Inte nog med att de iinglar, tomtar eller

broderade lopare som vi inhandlar piminner oss om vir vistelse utomlands. De inforskaffas

framforallt ocksi med tanke pi att de skall komma till anviindning och forhoja julstiim-

ningen i det egnavardagsrummet hemma i Sverige.

Besoken pi Liibecks julmarknad utgor ett exempel pi hur hemma - borta-aspekter-

na kan forhalla sig till varandra. Som sett spelar en onskan om att komma bort ett tag och

att vara med om annorlunda upplevelser har en central roll. Samtidigt iir det nog inte helt

orimligt att anta att det egentligen inte iir staden Liibeck som dr m6let i sig, utan snarare vi,

det vill sdga resendrerna sjiilva. Den stora behillningen av de tempordra utflykterna till de

kontinentala marknaderna ligger nog i att kunna ladda med upplevelser och erfarenheter

som iir liimpade att i siviil materiell som immateriell mening vidmakthdlla och bekriiftavina

tra-ditionella uppfattningar om julen som en hemcentrerad och familjeorienterad hdgtid.

elA-oul FAMTLJETnATT r SPANTEN

Spanien ligger, i siviil geografiskt som kulturellt avseende, betydligt langre bort frin Sverige

iin Liibeck. Manga svenskar har under de senare iren valt att bos?itta sig pi den spanska

solkusten under vinterhalviret. I den min den personliga ekonomin tillitit, har de antingen

skaffat hus eller I?igenhet pi den Iberiska halvon.

Skillnaderna gentemot utflykterna till de nordeuropeiska julmarknaderna 2ir uppen-

bara, inte minst tidsmtissigt. |iimfort med resorna till Tyskland ror det sig hiir om en tam-

ligen stationdr turism. Utlandwistelserna striicker sig over nigra veckor och minader sna-

rare dn enbart over nigra timmar eller dagar. Dessutom har bortaaspekten en deMs an-

norlunda innebord. Inte iker svenskarna i friga primiirt till den spanska solkusten for att

fi uppleva nigon kontinental julmarknadsatmosf?ir eller for att samla pi intryck och fore-

mdl som sedan ska ingi i och forveintas maximera julfirandet hemma i Sverige. Att vistas i
Spanien under helgdagarna 2ir ett mil i sig, snarare 6n en temporiir genv2ig till en lyckad jul

i hemlandet.

Liingtan efter kontrastupplevelser dr utan tvekan betydligt mer framtrddande hos

spanien- iin hos tysklandsturisterna. Flytten soderut sker i syftet att byta sin invanda hem-

miljo mot en annan. Beslutet att fira julen utomlands innebar emellertid varken att de svens-

ka spanienresendrerna kapat navelstrangen till Sverige eller f?irmat sig pi ett radikalt s?itt
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frin de klassiska svenska julidealen. Av deras beriittelser att doma, inneber den rumsliga och

kulturella distansen till hemlandet snarare en forst?irkning 2in en forsvagning av de traditio-

nella vdrderingarna. De sociala banden till Sverige verkar till och med fi en extra aktualitet i

julsammanhang. Spaniensvenskarna ?ir uppenbarligen inte bara mina om att vidmakthalla

och iscensiitta de julritualer som de dr vana vid hemifrin. Till bilden hor framfor allt ocksi

att deras spanska villor eller l?igenheter, i samklang med de traditionella vlirderingarna, bru-

kar omvandlas till och fungera som sj?ilvskrivna samlingsplatser for hela familjen och/eller

vdnnerna under juldagarna.

JUL UNDER TROPISK HIMMEL

Bland de tre exemplen pi svenskarnas internationella favoritresmil utgor Viistindien utan

tvekan det mest exotiska alternativet. Turistdestinationerna pi de vtistindiska och karibiska

arkipelagerna ligger inte precis runt hornet friLn skandinavisk horisont sett. I jiimforelse med

Tyskland eller Spanien awiker de lokala forhillandena dn mer frin vira egna. Pi grund

av resmilens geografiska och kulturella avstind till Sverige, skulle man kunna formoda att
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hemmaaspekten mist sin betydelse helt och hillet och ersatts av en primir langtan efter det

exotiska och det annorlunda. Tanken iir inte langsokt. Resor till on Isla de Margarita eller

Dominikanska Republiken bokas inte trots att, utan snarare ddrfdr att platserna skiljer sig

pi ett tiimligen dramatiskt sett frin Sverige. Det iir loftena om att fi vara med om kultu-
rella kontraster, snarare iin nflgra garantier om igenkeinningseffekter, som utgor drivkraften
bakom denna typ av turism. Medan de svenska spanienresendrerna mojligen kan bekla-

ga sig over att de genom sin flytt soderover gir miste om en del svenska jultraditioner, lair

v2istindienbesokarna mycket viil kunna forlika sig med tanken pfl att vara utan sno, svenskt

julbord och Kalle Anka den 24 december.

Det ?ir onekligen i det sistn?imnda turistiska sammanhanget som kontrastaspekten do-

minerar och spelar den mest framtriidande rollen. Samtidigt iir dockbilden inte helt si enty-

dig eller enkelspflrig som den kan verka till att borja med. Tittar man nd.rmare pi de forv:int-
ningar som foljer med i bagaget till Isla de Margarita eller den Dominikanska Republiken,

avtecknar sig, att ocksi resorna till exotiska resmil innehiller traditionella, hemcentrerade

inslag. Aven viistindienturisternas strdvan att gora nigot annat dn "medelsvensson" och att

forverkliga sina individuella forestiillningar om en spiinnande julhelg, visar sig i sjiilva verket

gfl hand i hand med en onskan om att forvandla den tillftilliga semesterbostaden till en social

triifuunkt, diir familjen och vdnnerna kan strflla samman och fira julen i varandras siillskap.

Ocksi julsemestrarna under tropisk himmel fungerar siledes som vdlkomna tillf?illen for att

iscensdtta arkaiska viirden som familjesammanhillning och social n?irhet. Samtidigt som

de bokas i en forhoppning om attfivara med om spiinnande och exotiska dventyr, tjiinar
dven dessa resor ndr allt kommer omkring, i allt vasentligt till att fornya, bekriifta och virda
bestiende familje- och viinskapsrelationer.

EtoFrrA ocn ANoA rrevrqa,

|iimforelserna mellan de tre resmilen visar att begreppen hemma och borta och deras in-
bordes relationer kan tillskrivas olika betydelser och tolkas pi olika s?itt. Det faktum att

alltfler svenskar borjat resa utomlands over julen aktualiserar i sin tur frigan om huruvida
vi idag stir infor en kulturell brytningspunkt nar det giiller vira attityder till de gamla jul-
traditionerna. I viss min kan man nog tala om ett slags paradigmskifte. Man skulle till och

med kunna hilla med de postmoderna td.nkare, som menar att dagens miinniskor har ett

stort behov av att frigora sig frin historiska traditioner. Inte heller deras antagande om att

den postmoderna mdnniskan stiindigt efterlyser nya och annorlunda upplevelser k?inns helt

frammande utifrfln de ovan beskrivna resmonstren. Teoretikerna har weklost riitt niir de
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havdar att vi lever i en tid av okad mobilitet och kontinuerlig foriindring. Forvisso har so-

kandet efter udda och exotiska upplevelser fitt en mer framtriidande plats i mdnniskornas

medvetande iin for femtio eller hundra ir sedan. Allting iir inte som forr. Men allting ?ir inte

heller pi ett revolutionerande siitt nytt.

Svenskarnas julresor pi 2000-talet vittnar i sjiilva verket om att det inte iir frigan om

nigra strikta grtinsdragningar mellan di och nu. Istiillet for nigra distinkta uppdelningar

i antingen - eller, handlar dagens julideal till synes snarare om olika konstellationer av

bide - och. Oberoende av vart vi reser under julhelgerna, giiller det alltid att hitta en me-

ningsfrrll kompromiss mellan det exotiska och det invanda, mellan det nya och det traditio-

nella, mellan individuella onskningar och kollektiva forvantningar och inte att forglomma:

mellan hemma och borta. Hemma och borta utgor tvi sidor av samma mynt. Myntet och

dess tvi sidor foljer alltid med oss pi vira resor, om iin synbarligen i varierande utstr?ickning

och med skiftande fortecken, beroende pi vilken typ av resmdl vi bestiimmer oss for.
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Johan och Anna fotograferade med sina tomtar julafton 1998 och

MED INTERNET SOM FOTOALBUM

Av ANNE-CnnrsrrNE Nonrf N

Familjefotografiet har alltid varit en krir angeltigenhet.

Ofta har det suttit pfl hedersplats pi viiggen, eller stfltt

pfl byrin f6r alla att se. Den digitala kameran har delvis

revolutionerat avbildandet av familjen. Frfln att ftirr ha

stfltt uppkladda och uppstiillda hos fotografen finns

idag den digitala mrijligheten att sjiilv bearbeta bilden

i en dator. Det digitala fotoalbumet [r mer en teknisk

revolution [n ett motivbaserat nyttinkande. Fortfa-

rande dr det mest hogtider och sfl kallade strskilda

tillttillen som fotograferas. Siillan kommer kameran

fram i det vardagliga. Den som sedan skapar ett digitalt

fotoalbum online eller via sin egen hemsida behtiver

inte framkalla papperskopior ftir att visa sina bilder

frir sliikt och vlnner. Ett digitalt fotoalbum pfl Internet

visar upp den egna familjen ftir en stor anonym publik.

Hemsidan mrijliggtir m6tet med andra, inte bara de

sltiktingar och vtnner som man kanske tlnkte sig. Frir

andra rir det just det som attraherar; att nfl ut till en

stor publik. "Ta en titt i vira publika album som vflra

glada anvdndare har lagt upp" heter det till exempel i

en fotoalbumssajts reklam. Det privata tir inte enbart

privat hngre. Det iir 6ven publikt i en tid dfl den privata

sfdrens grdnser blir allt otydligare.
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,,DEN FII }<TIGA J ULEN,,
ISC ENSATT AV KNAFTEN PENSI ONAR ER NAS

HoBBYF6nENtNG

SrnrpnN LUNpMARK

"Gammaldags girlanger far mig att minnas", sdger en avpensioniirerna ibyn Knaften.

|ular frin andra tider kan pi olika siitt levandegiiras i dag. Vid ett par tillfiillen i biirjan

av 2000-talet har en pensioniirsfiirening i Viisterbotten flterskapat barndomens jular

ftir personal frin Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umefl (on urvr). Fiir fiire-

ningens medlemmar iir det viktigt att fiirmedla bilder av "den riktiga julen", att visa

upp en gammaldags jul i dag. Vad valde Knaftenpension[rerna att lyfta fram som sina

julminnen ivir tid?

}<ULTUR I KNAFTEN

Byn Knaften ligger i sodra Lappland, i Viisterbottens l5ns inland. De som bor i Lappland

identifierar sig for det mesta sjiilva efter lanstillhorighet och presenterar sig som viisterbott-

ningar och norrbottningar. Naturligtvis anvdnds ocksi landskapsnamnet, speciellt ndr man

vill fortydliga det som iir typiskt n2ir det g?iller natur, kultur och historia. De samiska niiring-

arna dominerade l?inge Lapplands ekonomi. Jiimsides med dessa utvecklades under 1700-ta-

let ett smiskaligt skogs- och jordbruk med boskapsskotsel. Nybyggen blev si sminingom till
byar och en av dessa iir Knaften.
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I Knaftenpensionlirernas fiireningsstuga biirjar julfiirberedelserna redan under hiisten med sliijd och matlagning ftir fiirs?iljning.

Foto: Staffan Lundmark, DAIJM/ln$itutet frir sprdk och folkminnen.

Det iir nu 30 ir sedan Knaftenpensiondrernas Hobbyforening (rnnr) bildades. Foreningen

har blivit kand for sitt kulturarbete och sociala engagemang. Forutom slojd, sing, matlag-

ning och verksamhet inom iildreomsorgen, arbetar foreningen med dokumentation. I stu-

diecirklar har de ocksi undersokt traktens lokalhistoria utifrin olika teman. Ett viktigt syfte

iir att resultaten bevaras for framtiden, tillgiingliga i ett arkiv. Genom denna verksamhet har

foreningen kommit i kontakt med oeulrr.

Sjiilv blev jag engagerad genom att en av medlemmarna ringde. Hon undrade om

vi kunde gora inspelningar i Knaften eftersom det fanns si minga intresserade personer i
foreningen. Jag foreslog di att det kunde vara l?impligt att besoka ett par tre personer per

dag. Si brukar det gi till, miinniskor blir besokta i sina hem dar de delar med sig av sina

kunskaper. Men det var inte riktigt si som foreningen hade tiinkt sig det hela. Det som var

viktigt for dem var att gora saker tillsammans och helst ville de gora nigot gemensamt kring
ett tema. Ett sidant kom att bli jultiden - frfln advent till nyir.

|ulen iir starkt ndryarande i foreningsarbetet under en stor del av flret. Under hosten

borjar tillverkningen av produkter for forsiiljning i juletid. Foreningens lokal Skogsgliintan

iir v2ilutrustad bflde for slojd och matlagning. Hd.r ordnas ocksi julfest med lucia och julklap-
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par. En julresa med buss hor ocksi till traditionen och julaktiviteter ingir iiven i den kultur-

verksamhet som foreningsmedlemmar bedriver inom iildrevflrden. Inom gruppen finns stor

vana att agera; steget var inte si stort till att gora ett julminnesprogram.

I februari 2003 firades en dokumentationsjul for att spela in, minnas, ?ita och sjunga

tillsammans. I februari 2006 upprepades det hela. Personal frin DAUM deltog, observerade

och skotte inspelningen. |ag kommer i det foljande att beskriva delar ur dessa tvi doku-

mentationsjulfiranden. Program och innehill best?imdes av foreningsmedlemmar och ger

en inblick i vad Knaftenpensiondrerna valde att lyfta fram som sina julminnen.

]uldokumentationerna genomfordes hemma hos tvi av medlemmarna. De tog emot

gdsterna i sitt stora, gammaldags kok, der en av dem ocksi agerade programledare. Under

kviillarna varvades uppgifter hiimtade frin litteratur med personliga minnen och sing. Delta-

garnas olika bakgrund gav mojlighet till jiimforande resonemang utifrin minga perspektiv.

sl<vrrs6N DAG oct+ SvALLKARAM ELLER

Monica inleder med att h?ilsa alla viilkomna. Vi lyssnar till Birgitta som ldser hogt om eildre

traditioner - att det var farligt att ta ut lysning under adventstiden, att arbete inte skulle utfo-

ras med onodigt buller, om hur mattilldelningen blev storre och b?ittre och att gflrdens karlar

badade i samma vatten som sedan byttes for kvinnor och barn. Badet ?ir nigot som flera har

erfarenhet av och Monica pekar pi karet som stir bakom dorren. Britt beriittar att i hennes

barndom badade man i ladugirdens vattenkar. Trasmattor lades ut pi bottnen, flickorna

badade forst och sedan pojkarna.

Samtalet gir vidare och med saknad talas det om gamla tiders julskyltning. Skylt-

sondagen var nigot man sig fram emot. I Knaften fanns ett par affiirer Kraftpapper t?ickte

skyltfonstren och det hemlighetsfulla arbetet darbakom. Berit berittar frin sin barndoms

Tiirnaby att formiddagen ?ignades it hogmiissan. Forst klockan 15.00 togs papperet bort

fran skyltfonstren och sedan promenerade alla omkring i lugn och ro. Detvar ett stort folk-

noje att gi mellan affdrernas skyltningar. Man gav sig god tid till att prata med varandra och

kanske hiilsa pi hos sliikt och vdnner. Manga gick pi cafd och den har dagen fick barnen

gratis fika.

Monica har en stor samling gamla julkort efter sin sliikt, sparade under flera genera-

tioner. Hon visar att man skrev pi julkortens framsida. En julhiilsning lyder: "Hdlsa alla deir

hemma, hiilsa iiven dom som inte vill bli hdlsad!" Samstiimmigheten 6r stor om att julkorten

var vackrare forr och tomtarna var nog vackrare de ocksi. Berit har finahundrafemtionio
tomtar i sin samling.
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I koket finns en hel utstiillning med julprydnader som foreningens medlemmar har haft

med sig. En ker gammal julbonad har fitt kanterna uppnaggade av alla haftstift och har

nu blivit uppklistrad pi stadigt papper. Girlanger visas upp, ntfoljda av beriittelser om

iigarna och deras hemmiljoer. Nigon siitter alltid upp gammaldags girlanger till jul, just

for att minnas. Sm?illkarameller, iinglar och andra julprydnader vdcker det forflutna till liv
och varvas med personliga minnen. Greta har broderat en vacker bonad med svart ist?illet

for ljus botten. Den visas som exempel pi hur utformningen av julprydnader kan forand-

ras. I de singer som sjungs mellan ber?ittelser runt bordet iterkommer dessa st?imningar

- "O, min barndoms jul, lev kvar i sinnet, strilande hogtid hur frojdefull den var".

Martin redogor for julgranens historia och man samtalar om granen och julgrans-

sakerna som internationella och lokala fenomen. Han borjar i det stora, men snart dr vi
hemma igen. I Knaften gjorde granen troligen sitt intig strax fore ir 1900. Holger beriittar

om sin barndoms julgransanskaffning. Fadern var mycket noggrann, det fanns tillfiillen niir

tvi hela dagar ?ignades it att v?ilja gran. Det var ndstan titvling i sltikten om att ha en perfekt

gran. Sjiilv kom jag att t?inka pi min gammelmorfar som borrade fast grenar diir han tyckte

att det fattades kvistar. Nu s?itts svenska flaggor i granen, men forut satte man dit alla de

nordiska l2indernas flaggor. Man var kanske mer internationell forr, konstaterar nigon. Be-

rit beriittar att i hennes barndomshem utanfor Tiirnaby hade de levande ljus i granen fram

ttllir 1952 di girden fick elektricitet. Man horde aldrig att nigon julgran med levande ljus

tog eld.

Knaftens forsta elektriska utomhusgran stod utanfor Konsum, beriittar Greta. B.ly.-
ningen fastes pi den liggande granen. Si gjorde man under ett par jular innan Gunnar kom

piL att man kunde sti i en traktorskopa och ordna med belysning pi den resta granen.

TRICKET T"TEO TRAEINNAR

|ulmaten och dess beredande behandlas ingiende. Lutfisk var ett resultat av en l6ng process.

Britt beriittar om "isgdddan" som fingades pi viren. Den spiindes upp, torkades och forva-

rades sedan morkt och svalt. Vid andra advent delades den i lagom stora bitar som lades i
en triisi med lut. Luten skulle sedan vattnas ur. Fiskbitarna lades i en siick och skoljdes i en

back vilket var mycket praktiskt eftersom man slapp det tungsamma bytet av skoljvatten i
en tr?is6.

Hemma hos Berit i det stromlosa Forsbiick utanfor Tiirnaby anvdndes lingt fram i
tiden snodrivan som frysbox. Tr?ipinnar i kors skyddade maten mot korparna, men rdven

brydde sig inte om ett sidant tecken. Resonemang utbryter om korpars klokhet och om
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trdpinnarna verkligen skulle kunna fungera. Det blir en hel del sagt om olika figlars beteende

och det visar sig att fler kiinner till tricket med triipinnar, di i samband med jakt dar de fung-

erade som skydd for det nedlagda bytet.

Berit ber?ittar om alla de syltor som fanns, speciellt den fantastiska "berlinersyltan".

Grisfotter, blodkorv och tunga var andra l?ickerheter. Vid hostslakten sparades allt. Barnen

hjailpte till med att rora om i blodhinken och i den storsta grFtan kokades gris- och kalvskal-

lar. Tea kommer frin ett renskotarhem. Hennes mor var duktig pi matlagning. |ulmaten

bestod bide av "det vanliga" med skinka, kottbullar och si vidare, men pi bordet fanns

ocksi samisk julmat - som kokt renrygg, fiirsk fisk, ripa och roding, den senare inlagd pi
samma sdtt som sill. Tea gick i sameskolan i T?irnaby dar hon ocksi bodde. Foriildrarna

flyttade l6ngt bort med renarna men julen firade familjen tillsammans. Skolan hade ocksi

minga aktiviteter kring jul och forutom allt trevligt med lekar och ceremonier kring granen

si minns hon speciellt arbetet med julkorven. Denna blodkorv gjorde man tillsammans och

till denna anvdndes rentarmar som skulle skoljas v?il i rinnande vatten, och detta fanns inte
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inomhus utan skoljningen skulle goras i en kall fiillbeck. Sjutton skoljningar utfordes, och

Tea fros alldeles fruktansv?irt men det var ottinkbart att komma tillbaka med diligt skoljda

tarmar. Det var bara si.

"'DEN soM DET LILLA F6RSMAR, s;KA EJ DET sroRA FA'

I Knaften gjordes julklappsinkopen i storsta hemlighet. Varorna overldmnades under storsta

diskretion, helst efter stiingningsdags. Egentillverkade julklappar var naturligtvis vanliga om

man skulle fi ihop tillriickligt med paket till alla niira och kiira. "Men de paketen var kanske

inte si populiira alla ginger", stiger Holger vars mor sysslade med maskinstickning.

Den moderna konsumtionsjulen med viildiga julklappslass diskuteras i forhallande

till den egna barndomens enkelhet. Samtida erfarenheter fran forsok att begr?insa klappar-

nas miingd finns ocksi. Att s?iga "I 6.r ger vi bara barnen" fungerar inte alla ginger. Men

forvantningar och lengtan infor jul kunde ibland bli for stor for de smi barnen ocksi forr i
tiden. Barbro blev som liten liggande pi kokssoffan niira jul. Hennes mor frigade hur det var

fatt, om hon var sjuk. "- Nej men jag liingtar si jag gir i en stiindig dngslan." Gulli beskriver

denna oro i en egen dikt: "hur jag travade in och ut, fram och tillbaka, sig pi klockan varje

halvtimme".

Nu blir det julklappsutdelning. Tomten fir en stol och hjiilp med att dela ut klappar-

na. Fyndiga verser l6ses upp och vi roar oss it overraskningarna som blir livligt kommente-

rade. Minnen av barndomens julklappar visar sig vara letta att frammana. "Man glommer

inte det lilla man fick", som niLgon s?iger. En del saknar ocksi de minnesviirda julklappar

som de fick som barn, men som har forlorats, till exempel genom att de har blivit sonder-

lekta av de egna barnen. Bengt beriittar om hur han sig en fin kiilke i affiiren och dtirfor

skrev "rattkdlke" pi alla raderna i onskelistan. Detta var ett onskemil som pi grund av en

arbetskonflikt med en skogsawerkning under blockad lig utanfor familjens ekonomiska

mojligheter. Faderns fortjanst i ett tillfeilli$ arbete gav inte si mycket. Modern tog upp so-

nen i sitt kn?i och forsokte forklara den besviirliga situationen och att familjens behov av en

ny separator omojliggjorde den si hett onskade rattk?ilken.

Berits forsta docka var gjord av ett vedtrti. "Vi liirde oss att alltid ta emot det vi fick

med gl?idje", sdger hon och beriittar om sin far, hur han satt pi vedlidan och rokte sin pipa.

Han hade en bit soltorkat kott, en delikatess som avnjots i smi bitar. Man hade inte mycket

och det giillde att vara sparsam. Barnen bad om att fi smaka. Han skar en bit, stor som en

Iillfingernagel. "Det ar se [te!" utbrast en av de smi. "Den som det lilla forsmir, ska ej det

stora fi", sa fadern och it upp biten sjiilv.
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ATT AIERS}<APA ''DEN RIKTIGA JIJLEN''

Birger minns sitt forsta julottebesok i Knaftens missionshus fu 1946. Han ber?ittar detaljrikt

om vilka psalmer som sjongs, hur folk var kliidda, om serveringstanterna med spetskragar

som stod bakom sina bord och om kaffekokningen i den stora grytan. Detta var ett tillf;ille

att tr?iffa bekanta som man inte sig si ofta, miinniskor som hade flyttat och var hemma till
jul. fulotta med risselsladar, hdstars frustande och ljudet avbjiillerkransar dr nigot som lever

starkt i minnet hos dem som har varit med om det. Si iir det inte nu l?ingre. Det forflutna

vlcks till liv och viirdesiitts i ljuset av i dag.

Kviillen avslutas med att Gunnar gor i ordning attiraljerna for den nyirsceremoni

varmed vi skall utrona vira oden under det nistkommande 6ret. Det ?ir den lilla skopan, ten-

net som ska sm?iltas i vedspisen och hinken med kallt vatten som stiills pi en stol. Var och en

fir smiilt tenn, som sedan snabbt ska hiillas i hinken. Tennet stelnar i olika formationer som

ska tolkas och det gors till det biista, men tennet antar gdrna dramatiska former. Detta kan

medfora en del farhflgor infor framtiden. Eventuell oro skingras n?ir Monica delar ut iipplen

som ska hj2ilpa oss till god hiilsa och viilging under det kommande flret.

Si sitter vi d?ir, i borjan av 2000-talet, med berdttelser, foremil och musik som

vdcker minnen av gamla jular till liv. Detta Zir ocksi ett s?itt att fira jul i vir tid, genom att

levandegora sin egen historia. Att iterskapa en gammaldags jul har pi minga hall blivit en

tradition i sig - det behover inte ens vara jul i almanackan, det r?icker med det rdtta sinne-

laget. Knaftenpensiontrerna har dessutom sett till att deras beriittelser blir dokumenterade

och bevarade. Denna iscensatta jul rfmmer spir fran det forgingna, som har formats i nuet

och siktar mot framtiden. De vdrden som formedlas, och ofta st?ills som kontraster till i dag,

handlar om enkelhet, sparsamhet, noggrannhet och gemenskap. Lugn, ro och stillhet kiin-

netecknar den jul man minns som "den riktiga julen", innan allt blev stress och jiikt.

RBpTnENSER
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INTE UTAN MIN NUSSKNACKER!
EN sAMLARES eenArrELSE oM JULSAKEn rnAru DDR

Av Kunr GnNnup

Under minga ir har jag samlat julsaker frin onn. Genom att fokusera ett urval av dessa

fiiremil vill jag visa hur jag kunnat utiika och exotisera mitt eget julfirande med ftir
min omgivning tiimligen okiinda inslag. Redan hiir ska dock betonas att de julsaker som

nedan behandlas som "typiska" ppR-ftiremil har en lflng fiirhistoria tillbaka till den

tid de hndet var starkt uppdelat som ett politiskt och kulturellt lapptiicke. Enat blev ju
Tyskland fiirst 1871. Utgingspunkten fiir denna artikel iir emellertid ppn-tiden i Ostra

Tyskland 1949-1990.

DDR{ULEN ocH u6rxllArrPARNA

|ulen i non skilde sig pi olika s?itt frin vir svenska kommersiella jul, ocksA frin den i det

di'varande V?isttyskland. Aven i oon uppmuntrade den sanktionerade reklamen till kon-

sumtion i iultid. Den undvek kristna symboler men anvdnde sig av owig traditionell jul-

rekvisita som folk rrar vana vid. Till och med ordet Weihnachten,jul, skulle undvikas och

ersattes medFest der Familie.

Kopplat till det socialistiska samh?illets vnrldsbild i motsats till det kapitalistiska,

framst?illdes julen som firande av "Srsbokslut" med julseder som kunde knytas till barn- och
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familjefester. Innehillet i minga av julsingerna betonade julen som gladje- och ljusfest utan

koppling till det kristna budskapet. I en oversiittning av en fransk julsing var till exempel

iinglarna uteliimnade.

Aven de tyska julmarknadstraditionerna kunde leva vidare i ett stort antal stdder,

bland annat den bekanta Dresdner Stri(e)zelmarkt, namngiven efter ett karakteristiskt bak-

verk och med gamla traditioner. Den mest kanda var Berliner Weihnachtsmarkt med anor

frin det tidiga 1700-talet som giirna visades upp och avbildades i bocker och turistbroschy-

rer. Paradoxalt nog var de karakteristiska julsakerna i trd, som framstiilldes inom landet, inte

alltid latta att fi tag i eftersom det mesta gick som export till det kapitalistiska Viist. De stora

julmarknaderna, framforallt den i Berlin, var ett undantag.

Den viktigaste oon-figuren i mitt julpyntade hem har under minga 6r varit Kung

notkn?ippare (Kanig Nussknacker) som jag har i olika storlekar. Denna triifigur har krona,

skagg och en stor rorlig mun som kan oppnas och stiingas genom en hiivsting i ryggen. Min

mest imposanta notkniipp arc tu 95 cm hog med svart krona, hir och sk?igg av skinn, vit/rod

kladnad, svarta stovlar och stflr pn en gron sockel.

En klisterlapp upplyser om att den iir tillverkad vid

vEB RAUM- Lr. TAFELSCHMUCK GAHLENZ, en fabrik

for prydnadssaker i Sachsen. Forkortningen VEB

(Volkseigener Betrieb) visar att foretaget var folkagt,

nflgot som skedde med mflnga producenter av varor

och tjiinster friln och med 1946 i ostra Tyskland. Den

engelska harkomstupplysningen Made in German

Democratic Republic vtsar vidare att denna som si
minga andra notknlppare var imnad for export.

Nf,sta notknippare mdter endast 30 cm och

f,r forsedd med gevdr och prilsmossa. Aven han har

sitt ursprung t Erzgebirge under opn-tiden och dr

stzimplad med MADE IN GERMAN DEMocRATIC RE-

puBlrc. En tredje i rod dress och med guldkrona har

miniatyrformat, 8,5 cm, och samma ursprung. Min

samling omfattar for ovrigt iven en rod, gul och ble

Ntitknlippare frin Erzgebirge i storformat utanfiir leksaksmuseet i Trier.

Foto: Kurt Genrup, i privat ago,
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notknappare av glas, att hiingas i julgranen (anskaffad pi 1990-talet) och tvi som har stea-

rinljus med veke i huvudet (proveniens okand).

Trfiantverket i Erzgebirge har mycket gamla anor. N6r gruvdriften i Seiffen-omri-

det blev mindre lonsam under 1700-talet overgick mdLnga till leksakstillverkning och olika

slags tr?ihantverk, siirskilt framstiillning av svarvade foremil. Aven notkn?ipparna har anor

frin i varje fall 1700-talet. Si kom Seiffens rykte som "Tysklands leksakslida" att bef?istas i
hela viirlden. Rivaran hiimtades frin skogarnaiBrzgebirge och Bohmen. Forst uppstod en

omfattande hemindustri som lantlig biniiring under ytterst hirda villkor, sdrskilt for kvin-

nor och barn. Senare genom industrialiseringen blev folkkonsten mer och mer en masspro-

duktion, stundom utan storre konstniirligt vtirde. De mest omtyckta tr?iforemilen har fram

till vir egen tid utgjorts av just julsaker. I oon var Bezirk Karl-Marx Stadt, som omfattade

storre delen av Erzgebirge, fortfarande landets fr?imsta hantverksbygd med bflde privata och

folkagda foretag. Notkn2ippare tillverkades dven i det n?iraliggande Thtiringen. I min egen

samling finns dven en iildre notkniippare, formodligen tidigt 1900-tal, som visar pi konti-

nuiteten bakit.

J ULKARUSELLERNA OCH ROXEUSEGUE'BARNA

Mera avancerade och yngre julforemfll i tra ar karuseller med svarvade figurer och inbyggda

spelverk. |ag har tvi som tillverkades i oon pfl 1980-talet. Pi den forsta stir en Weihnachts-

mann, jultomte, med kiilke och julklappar, tre granar, ridjur, en dngel, ett tigset och yt-

terligare nigra svarvade figurer pi en rorlig cirkelrund platta med ett hus frin Erzgebirge

som overbyggnad. Spelverket iir laddat med kinda tyska julsinger. Den andra karusellen

forestiiller Mozart vid en flygel. Den har inbyggt ett schweiziskt spelverk med Eine kleine

Nachtmusik.

Till min jul hor ocksi en handgjord Riiuchermann frin Seiffen. I denna ihiliga figur

t?inder jag si kallade Rducherkerzen medjuldoft som bolmar ut ur munnen. Dessa rokel-

segubbar med rotter i 1800-talet fortsatte alltsi att masstillverkas i onn och iir popuhira ?in

idag. Aven figurer till julkrubbor tillverkades i oon. Jag siitter stundom fram en samling om

11 figurer som forestiiller |esusbarnet, Maria, ]osef, Heliga tre konungar, en herde och fina
husdjur. Figurerna dr av mdrket Maolin handpainted. Made in GDR, och den engelska tex-

ten rojer att de har tillverkats for export.

Hiir kan ocksi niimnas att folkkonsten frin Erzgebirge kom pi frim?irken i pon redan

1967 . Ett motiv visar Nasskn acker mellan Riiuchermanner och ett annat det typiska paret

"ljustingel och gruvarbetare" (Lichterengel und Bergmann) somjulljusstakar. Ar 1987 var
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det dags for en frim?irksutgiva med sex olika Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge frin
iren 1810-1910.

J ULSTJARNAN OCH J ULKORTEN

Till advent h?inger jug ,pp en ljusgul pappersstjiirna frin oon. Den gir under ben?im-

ningen Advents- und Weihnachtsstern (Moravian Herrnhut Star). Stjiirnan sdtts samman

av 17 fyrkantiga och 8 trekantiga toppar. Den miste irligen plockas ihop genom metall-

kldmmor, varefter en svag lampa satts i mitten. I januari stoppas toppama i varandra och

liiggs i en bl6 pappkartong smyckad med stjiirnor och roda band och med texten Advents-

und Weihnachtsstern. Grdsse P Il 70 cm gelb. Foremilet har varit i min ?igo i mer ?in 30 flr

och mingirig ihopsiittning och nerplockning har satt sina spir i den skora papperspro-

dukten. Ett julfoto frin 1960-talets Leipziger Thomaskirche visar en tiind stjiirna av exakt

denna typ hiingande i taket hogt over predikstolen - ett exempel pi stjiirnans ursprungligen

religiosa innebord dven i oon.

Adventsstjiirnan gir forstis tillbaka till tiden langt fOre oon, ndrmare bestiimt till
Herrnhut vid floden Neisse i slutet av 1800-talet d?ir en omfattande tillverkning av pappers-

stjiirnor borjade. Senare uppfanns en isiirtagbar stjiirna som kunde packas i smii kartonger

och diirvid latt kunde ni en storre kundkrets. I och med detta startade en mera rationell

masstillverkning som efter andra v?irldskrigets slut (1946) overgick i statsiigo i onn.

En samling julkort frin 1950-talets oon och framover har jag sparat for att placera

i anslutning till ovan niimnda julsaker. De har som motiv de typiska oon-julforemilen som

glaskulorna frin Lauscha, der Weihnachtsmann som rokelsefigur, adventsstjiirnan frin
Herrnhut och svarvade julanglar, men

dven bilder av en skog samt en Datscha

(ryska for sommarstuga) i vinterskrud.

Min "Advents- und Weihnachtsstern"

frin DDR upphiingd i bostaden julen 2002.

Foto: Kurt Genrup, i privat ago
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J U LSAKSSAMLI NGEN OCH GLOBALISERINGEN

laghar hiir beskrivit en sida av min jul som irligen upprepas: utsmyckningen med foremi-

len frin oon. Det kan ses som exotism och ett stycke nostalgi eller Ostalgie frin en tiimligen

niiraliggande men iindi svunnen tid.

Under lang tid har jagintresserat mig for det lilla slutna landet i Europas mitt, vilket

har gjort att jag samlat pi mig en miingd foremil som trofder eller minnen - ofta bruksvaror

utan storre samlarviirde som vissa klndesplagg, hembygdsbocker, koksredskap och en del

massproducerade leksaker med mera. For mig har de en miingd olika viktiga betydelser som

jag knappast delar med nigon i min omgivning.

Nigot annorlunda forhiller det sig med "julsakerna". De kan dven ses som en form

av nyare antikviteter som kan visas upp. Idag har de redan ett t?imligen stort samlarintresse

i det enade Tyskland men torde vara tiimligen okanda i Sverige. Att folkkonsten frin non

som the real thing dven 6r intressant och viktig for mig som etnolog och kulturhistoriker,

gor att jag forts?itter att samla om nigot intressant dyker upp under nigon resa i virt sydliga

grannland.

)ag kommer att fortstitta att blanda upp min jul med oon-foremilen, vilket ocksi kan

ses som ett satt att reagera mot globaliseringen av Disney-julen som uttryck for en kulturell

imperialism v?isterifrin. Den teoretiska grunden for detta uttalande har jag fr?imst tilliignat

mig genom |ohn Tomlinsons bok om kulturimperialism. H?ir har jag fitt min Weihnachts-

Ostalgie insatt i ett brett kulturellt sammanhang, idag alltmer priiglat av globalisering, mo-

dernitet, "coca-colonisation" och Donald Duck som julens mediala och materiella nyckel-

q'mbol'

RpppnBNSER

Folkkonst frdn saxiska Erzgebirge av Manfred Bachmann (1975), Deutsches Spielzeug av Karl Ewald Fritsch

& Manfred Bachmann (1965), Das Land aus dem die Knacken kommen av Andreas Hopf (1990), "Gldserner

Christbaumschmuck: Weihnachten, Symbole, Nostalgie, Kunsthandwerk" av Helena Horn (I; Heimat und Ar-

beit in Thilringen und Franken, 1996), Christmas in Germany av )osef Ruland (1992), Cultural Imperialism.

A Critical Introduction av )ohn Tomlinson (2001), Das Weihnachtsfest. Eine Kultur- und Sozialgeschichte der

W eihnacht szeif av Ingeborg Weber-Kellermann ( 1 978).
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Foto: Kerstin Gunnemark, i privat ago

JULPYNT OCH MINNEN

AV KBnSTIN GUNNEMARK

I slutet av november, ntir jag btrrjar liingta till jul, in-

vaggas jug i en frirestiillning om att jullovet 6r lflngt.

Min bild av juletidens langd er dflligt fdrknippad med

realisrn, men ftiresteillningen iir seglivad. Infor jul ska

hemmet pyntas, julsakerna tas fram och den julrtida

frirgen sprida en varm atmosfdr i vintermrirkret. Jul-

pyntandet dr egentligen viktigare fOr mig tin julmaten.

Jag liingtar varken efter att baka pepparkakor eller

koka julskinka. Aven om luftfisk och sillsallad dr

mflsten i min jultradition, vdcker julsakerna engage-

mang infcir julen pfl ett helt annat vis. )ag ser fram

emot att ffl ta ner julkartongerna frin vindsfrirrfldet.

Nrir jag dppnar lfldorna och vecklar ut silkespappren

iir det som om hela livet gflr i repris - och inte bara

mitt. Ddr finns saker frfln barndomens jular. Den lilla

rdven i tra, halmbockar i miniatyr och porslinstomten.

Kanske fick jag den niir jag var sex - sju flr, min ftlrsta

egna julsak, en tomte som ser mycket snrill ut. Jag bru-

kar st[lla den pfl buffdn tillsammans med en tomte

frfln min mans barndom. Med flren har antalet

julkartonger utrikats. Nflgra av barnens skijdalster

har med tiden blivit minnessaker som ffltt sina givna

platser bredvid julsaker frfln andra decennier. Niir jag

placerar ut tingen i olika rum v[cks inte bara minnen

frfln min egen livstid, jag tiinker ocksfl pfl mina frir-

iildrars jular. Mormor och farmor har hflllit i de iildsta

julsakerna. Aven om jag inte vet sfl mycket om deras

barndoms jular, skapar jagmig bilder av dem. |ag vet

ju var de bodde och har htirt talas om julkalasen. F<ir

mig innebrir julsakerna en liink till mina ftirmridrar.

lag reflekterar river mitt kulturarv, julkartongerna

fungerar som minnesskflp. Tingen lockar fram sfl

mflnga minnen. De tillflter mig att drtimma migbort till
frirra sekelskiftet och grira nedslag i varje decennium

under 1900-talet. De [r alla pfl ett eller annat siitt fclr-

knippade med minnen kring vad de representer ar i
nutid och d6tid, i mitt hem och i tildre sl[ktingars.

Kort sagt, de ingflr i Minnenas Galleri.
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ATTToFYRAJULAR
EN sAMrsK KVTNNA BEnArran

Av SUsANNE Iorvuorrl

fag bestiker Ingrid en kviill i december fiir att prata om julfirande. Det iir vinter och kallt

ute, men hemma hos Ingrid iir det varmt och skiint. Hon iir en pigg 84-iring som bor

i en by i Kiruna kommun i Norrbottens liin. Hon iir iinka sedan 15 flr tillbaka och bor

ensam, men hennes barn bor med sina familjer i samma omrflde si hon har dem ntira

runtomkring.
I dessa trakter norr om polcirkeln ligger solen under horisonten under flera

minader vintertid. Det blir bara nigra timmars dagsljus mitt pi dagen och det iir inte

ovanligt att termometern kryper ner till trettio minusgrader. Under denna kalla och

miirka tid kommer julen med ljus, vdrme och gemenskap. Det tir trevligt att gfl iiver

till en bekant pi en kaffetir och en stunds prat. Att sitta hos Ingrid i hennes kiik iir ett

sidant tillftille.
Ingrid har h?ingt upp riida julgardiner och julstjiirnor i fiinstren. Pi viiggen har

hon satt fast smi papperstinglar och ktiksbordet pryds av en riid julduk. Vi siitter oss vid
kiiksbordet, der hon har dukat fram kaffe, hembakt tunnbrtid och rtirda hjortron.
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ETT BARNS JUL

Ingrid v?ixte upp inom en sameby i Iokkmokks socken. Hennes for?ildrar var renskotande

samer som levde som nomader och flyttade med sina renar. Nir Ingrid var tillr?ickligt gam-

mal for att borja skolan kunde hon inte fOlja foraildrarna liingre. For att samebarnen skulle fi
undervisning var de tvungna att stanna kvar i byn dar skolan fanns. Genom nomadskolefor-

ordningen itr I9l3 ville statsmakten att barnen till renskotande samer skulle fi undervisning

i niira forbindelse till sitt leverne for att inte tappa intresset for nomadlivet. Skolviisendet

uppforde kitor av trf,, si kallade hushallskfltor, ddr barnen undervisades och bodde tillsam-

mans. Men tillvaron i de kalla och dragiga kfltorna var hird. Triingseln och kylan gjorde att

barnen blev sjuka. Undervisningen skulle dessutom ske enbart pi svenska, vilket for minga

samebarn var ett helt friimmande sprik.

Skoliret strickte sig frin september till mitten av april. De fick ett kort jullov for att

triif[a foriildrarna och di akte de tig till ]okkmokk, dar foraildrarna befann sig med renarna

pi vinterbete. Ingrid upplevde att det var spiinnande att 6ka tig och det var skont att komma

hem. Niir skolan tog slut pi viren flyttade de med sina for:ildrar upp till fiillvarlden, ddr

renarna betade under sommaren.

Ingrid minns att liirarinnan och hennes bitriiden var sndlla. De brukade ordna julfest

och ge julklappar till barnen: lite godis, nigra skrivblock, varsin tandborste och tandkrem.

Barnen brukade kla sig i de finaste kladerna. Forhallandena var torftiga si nigon speciell

julmat var det aldrig tal om. Men de 5t bra mat ?ind6: kott, fisk, soppa och ibland grot. Niir

Ingrid kom hem till sina foriildrar over jul kunde hon fi en julklapp. Hon och hennes syskon

fick aldrig besok av jultomten. Den traditionen fanns inte i deras hem. "Men vi hade nog

med jultomtar dndi", siiger Ingrid och skrattar. Hon minns speciellt sin kusins farfar som

kallades Skdvzdsvdre (Skaggiga farfar) och sig ut som en riktig jultomte.

Under julaftonen, juovlaruohta, skulle det vara st?idat och fint kring kitan. Juovla-

ruohta var en tid for stillhet. Det skulle biiras in ved och vatten si att man klarade sig hela

dagen. Man fick inte arbeta eller fora ovdsen. Ingrid vet inte varfor det var si forr, men tradi-

tionen att st?ida till jul finns ju kvar ?in och att ge julklappar tror Ingrid iir en tradition redan

frin |esu fodelse. Samernas jultraditioner fi.nns turligt nog upptecknade i historiska kiillor.

Gustaf von Dtiben skriver i boken Om Lappland och lapparne (1873) att minen ansigs helig

under julen och kallades di Ankaka eller Bassemdnnu (helig mine). Di hiingde de upp en

ring i kitans rokoppning for att slcydda sig mot minskenet. De tordes heller inte arbeta eller

fora ovdsen eftersom det kunde storaBassemdnnu.I vissa omriden offrade samerna julmat

till fiskguden Struotgalles for att han inte skulle skada kvinnorna, men i andra omriden var
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Ett par samiska julkort postgfingna under det

tidiga 1900-talet. I privat dgo,

Bildbearbetning av Magnus Gustavsson,

@Axel Eiiasson AB,

det tiil gudinnan Ru ohtta somdet offrades till just under julaftonen. Av dessa forest?illningar

finns bara det samiska ordet juovlaruohta (julafton) bevarat.

EN MORS OCH HUSTRUS JUL

Niir Ingrid var i 20-6rsildern gifte hon sig med en renskotande same frin Karesuando

socken. De kopte ett hus tillsammans med makens foriildrar. Kring jul flyttade mdnnen i

samebyn renhjorden frin fiillen ndrmare bebyggelsen, eftersom julen var en viktig hog-

tid som de og?irna ville missa. Pi den tiden bodde det fler miinniskor i byn och alla gick

i kyrkan. Kyrkan holl gudstjiinst dven kviillstid och det kom minga kyrkobesokare dven

frin grannbyarna. Forsamlingen seryerade mat i forsamlingsgirden och det var riktig fest-
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stamning, beriittar Ingrid. Kyrkhelgerna varade frin julhelgen till trettondagshelgen. Efter

trettondagshelgen flyttade samefamiljerna vidare osterut till renarnas vinterbetesland,

som lig kring de tornedalska byarna Lainio, Nuoksujiirvi och Kangosfors. Samerna brukade

hysa in sig hos bonderna i byarna dar varje familj hade sin verdde, sin vSrdfamilj. Relatio-

nerna v€r goda och de var vdntade varje vinter. I april viinde sa.merna iter vdsterut mot f 2i1-

len och renarnas sommarbetesland.

De flesta renskotande samer borjade skaffa sig egna hus i slutet av 1950-talet, vilket
medforde att de inte liingre flyttade lika l6ngt osterut under vintern. Sista gingen Ingrid och

hennes familj flyttade till Kangosfors var ndr Ingrids yngsta flicka var barn, pi 1960-talet.

Niir Ingrids barn var smi brukade de ofta laga till renkott eller fisk med potatis till julmid-

dag. Barnen kunde ffl varsin julklapp av foriildrarna, men det hiinde dven att kvinnorna i
byn gav julklappar till samebarnen. Nigon jultomte blev det aldrig. Sidana pifund brydde

de sig inte om.

EN FARMORS OCH MORMORS JUL

Pi frigan vad Ingrid tycker om julfirandet idag svarar hon att mtinniskor har det battre nu

iin forr i tiden eftersom de inte behover slita lika hirt for brodfodan. Men hon har m2irkt

att det dr fdrre som giLr i kyrkan nu iin forut: "Ar det mdnniskorna som har forsvunnit eller

gir de inte i kFrkan ldngre?" Ingrid blir ofta bjuden hem till nigot av sina barn och deras

familjer pi julmiddag. Det bjuds for det mesta pfl skinka och annan julmat, men dven ren-

kott och fisk. Den hiir julen firade Ingrid hos en av sonerna och hans familj. Ingrids son var

inte sjiilv hemma, utan i f iillen for att samla renarna infor flyttningen till vinterbeteslandet.

Ibland hender det att arbetet med renarna sammanfaller med julhelgen och dfl kommer all-

tid renarna forst. En renskotares tillvaro styrs av renarnas vandringar, avvdder och vind. |ul
firas om det hinns med. Enligt Ingrid handlar julen inte om jultomtar och julklappar. Hon
fOrknippar julen med stillhet och gemenskap med sina nira. Det kristna julfirandet ?ir ocksi

viktigt. Ingrid gir fortfarande i kFrkan och dricker giirna kyrkkaffe efterit. Men hon tycker

att det 2tr lika trevligt att fi besok hemma sfl hiir kring juletider, si att hon fir koka kaffe och

bjuda pi nigot gott. Efter denna pratstund tackar jagfdr mig, tar pi mig vinterjackan och

gir ut i den kalla och morka vinterkviillen.

-204*



- ArrroFYRA JULAR -
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Julotta i Ttilti kyrka, Kungsbacka den 25 december 2004. Foto:

VAR HALSAD SK6NA MORGONSTUND

Av Pprnn FnyKMAN

Psalm 119 inleder praktiskt taget varjejulotta i Svenska

kyrkan, den tidiga juldagsgudstjiinsten dar ljusets

intflg i en mtirk viirld hyllas eller, med kyrkans eget

sprik, Guds fbdelse som m[nniska i ett stall i Betlehem.

Nflgot av evangeliernas bertittelser om den heliga ftidel-

sen f6rs6ker vflra kyrkor symboliskt forkunna ftir de

s0mndruckna och f6rvlntansfyllda gudstj iinstfirarna

denna morgon. Anglakdren 6ver Betlehem gestaltas

av kyrkokriren, uppkliidd i kdrdrdkter, kostymer eller

bygdedrikter. Det himmelska ljuset som blandar de

ftirskrtickta herdarna lyser i kyrkans ljuskronor, dir
kyrkvaktmtstaren varit fbrst pfl plats i natten och tant

ibland flera hundra stearinljus.

)ulens vlrldsomspdnnande karaktdr miirks bland

annat pfl psalmvalet. Den andra psalmen i den h[r
julottan il Lyss till iinglasdngens ord,en ursprungligen

brittisk carol, en sflngtradition som sedan nflgra flr-

tionden vunnit brett insteg i vira julgudstjiinster.

fulottan dr, inte minst pfl landsbygden, en av kyrkans

mest v[lbesdkta gudstj[nster pfl iret. Traditionen,

julevangeliets budskap om Frdlsarens ftidelse och frid

bland mlnniskor, stf,mningen och sktinheten i kyrkan

lockar minga, unga som gamla vilket vi ocksfl ser pi
bilden. Och det flr sjiilva innebtirden i slutet pfl psalm

1 19:s ftirsta vers: Unga sjunga med de gamla, sigfdrsamla

jordens boner kring den stdrste av dess sdner.

Carina Ahlqvist, DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen,
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Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet,

KATASTROFEN

Av CrraRlorrE Hacsrn6vr, ManrnNE HucosoN ocH ANNTx,t. Nonosrnovr

Brirjan 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. Veilkeint och frdm-

mande, lokalt och globalt, gammalt och nytt, hemma

och borta. En bra illustration av hur tradition alltid

ocksfl eir nyskapande. Se tdnker vi som arbetar pfl

arkiven ndr vi ser bilden.

Slutet av decemb er,2004. Allt frirandras. Pfl annan-

dagen sveper en tsunami in 6ver Sydostasien och

250 000 m[nniskor dcir. Over 500 av dessa [r svenskar.

Allt 6r kaos, frirvirring, skrlck, ilska, rykten, sorg,

ftirtvivlan. Alla har anknytning till nflgon som drab-

bats. |ulen har med ens stannat upp. Hur gtir vi nu

med dokumentationen? fulskinkor och tomtar tycks

med ens meningsltisa. Vad spelar det egentligen f6r

roll hur julen firas? Siffrorna tiver drida och saknade

stiger. Tidningarna skriver nlstan uteslutande om

katastrofen, teve har sttindigt extrainsatta nyhets-

siindningar.

Samtidigt ankinder mer material kring julen till
arkiven. Det 6r svar pfl frflgelistor och berdttelser om

tankar och kinslor infdr julen som mtnniskor delar
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Kungsbacka den 27 december 2004. En av de ftirsta ltipsedlarna

efter tsunamin, som dnnu kallades flodvag.

Foto: Carina Ahlqvist, DAG/lnstitutet for sprak och folkminnen,

med sig av. Ndstan utan undantag innehflller de reflek-

tioner kring flodvflgskatastrofen. "Pfl annandagen tog

julen slut" skriver en kvinna. En flicka berdttar: "Sen

pfl annandagen sfl hiinde katastrofen. Min pappas job-

barkompis var dar i Sri Lanka. "

Arkivens fortsatta insamling ffl nu en annan in-

riktning. Isttillet ftir fler julgranar och halmbockar blir

det fotografier av kipsedlar, utskrifter av sms och e-post

till och frfln oroliga anhririga och v[nner, deltagande

observationer, pressklipp. Efter annandagen [r det tsu-

namins konsekvenser allt kretsar kring. Det som skulle

bli en dokumentation av en jul i btirjan av 2000-talet

blir ocksi en dokumentation av ett samhalle drabbat

av en katastrof vars omfattning ingen kunnat ftire-

st[lla sig. Det som hande kommer ftir alltid att priigla

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

pfl den pi det sritt vi gjorde den d[r gingen i brirjan av

december. Det dr samma bild men betydelsen har

frirandrats. Dfl stod den frir ftireningen av tradition

och ftir[ndring. Nu [r den en symbol fdr ett innan och

ett efter.
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Av Paur P. AcNrolrrs

Med en mejsel och ett granatiipple i ena handen och nigra stenar i den andra l2imnar jag

bostaden och liter dorren sakta sli igen bakom mig. V?irmen och ljuset frin for?ildrarnas

stiimningsfyllda och ombonande hem, precis si dnr sjiilvklart juligt overdoserat med en ndL-

got sviroverskidlig m?ingd romantiska juliinglar och putslustiga tomtar, stir nu i stark kon-

trast till det odesmiittade landskapet som moter mig i den kyliga nyirsnatten. |ag kastar iviig

stenarna som vilat skont i handen och hor hur de landar pi den intilliggande iingens isbiidd.

Om tio minuter sl5r klockan tolv och det gamla iret ?ir till ?inda. Men innan dess ska jag ha

hunnit leta rlitt pi en tre-frra medelstora stenar som utan alltfor stort motstind vill lita sig

befrias frin sitt trygga, ihopfrusna underlag, for att ett ogonblick senare foradlas till symbo-

ler for sekelgamla traditioner. Tevegrevinnans stiindigt iterkommande fras dyker plotsligt

upp i mina tankar: "Same procedure as every year, fames" och jag kan inte lita bli att le,

medan jag iwiS hackar med mejseln under nigra fastfrusna stenar. Hiir hukar jag mig i det

nordiska vintermorkret och utfor samma, for mig nigot lustiga, men likviil sj:ilvklara, ritual

som mina forf;ider pi min mors sida utfort sedan sekler tillbaka i deras sydligare hemlender,

d?ir denna sed ntirdes i olika former. Vilka tankar uppeholl dem n[r de genomforde denna

minst sagt mystikffllda rit? Tog de den uteslutande pn blodigt allvar eller var det forenat
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med viss skiimtsamhet, for att liksom kunna hanterd det underliggande allvaret? Och iir det

kanske av den anledningen ritualen i min skikt inte liingre utfors av vuxna, utan redan under

foregiende sekel delegerats till sliiktens barn och toniringar? Efter att ha passerat 30-irs-

strecket slir det mig att jag inte bara iir den 2ildsta utan dven - till mormors stora sorg - den

enda bland sltiktens lmgre medlemmar som dnnu hiller fast vid denna tradition. Kanske iir

det just diirfOr som det kiinns angel2iget att bevara den? Ett kulturellt arv som jag som enskild

individ ?innu kan hilla vid liv, inte for dess ursprungliga funktion utan for att det s?iger nigot

om mitt etniska ursprung och min sl?ikts historia.

Det blev allt nigra fi.na stenar i 6,r ocksiL, tiinker jag niir jag styr mina steg mot bosta-

den, varefter jag hukar mig for att undvika en kollision med grannpojkens hotfirllt tjutande

nyirsraket.

uR geswARJELsENs DJUP

I ovan beskrivna nyirssed, d?lr kristen tro forenas med folktro, infogas de tidlosa stenarna i
ett tidsbundet sammanhang. Hemmet blir till en scen der ritualen dger rum och gors syno-

nym med familjen, den for tidigare generationer si nodviindiga ekonomiska och sociala bas

och trygghet. Min familjs nyirssed har med yiss variation praktiserats i sydosteuropeiska

kulturer samt i olika regioner i det nuvarande Grekland.

Sedens ursprungliga funktion anses ha varit att befria hemmet och familjen frin det

gingna irets sorger och olyckor. Dess bedrovelser, som praktiskt sugits upp av de forvarings-

siil<ra, stabila stenarna kastas ut for att derefter ersdttas med det nya irets skOrd. De nya ste-

narna utgor sedan tomma, rymliga behillare for nya sorger och el?inden som det nya iret, all

tiinkbar forsaikran till trots, kan tiinkas medfora. Vid tolvslaget pi nyirsnatten ska ritualfor-

rdttaren sti utanfor bostaden och anmdla sin ankomst. Efter det att hon eller han hogtidligen

inbjudits som irets forsta gist, forvantandes medfora dess lycka, utfors en podarik1, fotfo-

ring, som innebiir att giisten med tydlig markering stiger over troskeln med hoger fot. Denna

sida har av havd ansetts som bide ?idlare och kraftfullare, vilket kan harledas till den kristna

traditionen att utfora korstecknet och viilsignelsen med hogra handen.

I samband medattpodarikd genomforts meddelar forriittaren att hon eller han kom-

mit med onskan om lycka och v?ilging, varefter det nya irets stenar tillsammans med nig-

ra mynt kastas ner pi farstugolvet. Pengarna fir har symbolisera ekonomisk v2ilging for

hemmet och familjen. Slutligen krossas granatiipplet vid dorren for att blotta sitt fruktkOtt.

M?ingden kdrnor som granatiipplet rymmer anses di frammana en lika stor miingd lycka

for hemmet. Det ?ir rimligt att koppla samman innehflllet i denna nyirssed med iterkom-
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En kiirnspdckad, C-vitaminrik frukt eller en behillare

Foto: Konstantin Kiratsopoulos 2005, i privat ago,

mande oroligheter som omg?irdade de divarande ottomanska provinserna under turkisk

overhet pi Balkanhalvon. Det var tider av stora sociala omv?ilvningar, ddr invinare i ett rike

som utgjorde en etnisk och kulturell smiiltdegel vd.rnade om den lilla, greppbara kollektiva

tryggheten.

Niir jag som kulturforskare studerar traditioner ?ir det intressant att titta pi deras

form och funktion, men ocksiL funderapihur ochvarfdr dessa kan iindras med tiden och ges

nya inneborder. Ofta s?igs det att gamla traditioner spelat ut sin ursprungliga roll och diirfor

iir tomda pi mening. Att de iindi uppriitthills kan kanske inte alltid forklaras, varfor man

ursdktar sitt icke-rationella beteende och pliktskyldi5 erkiinner att: "1a, de itr ju onodiga,

men... det iir tradition!" Detta pistiende markerar dock ett stiillningstagande - traditionen

betyder d,nru;.nigot for uppgiftsliimnaren. Mojligen inte vad den en ging har varit avsedd att

betyda, men likviil nigot meningsfullt for den som hiLller den vid liv och ging pi ging upp-

repar den. Den kan utgora en trygg bromskloss i en for?inderlig v?irld, men likafrrllt vara ett

uttryck for denna v?irlds stiindiga behov av nya, och pi samma gang tidlosa, k2inslointryck.

- 2r3
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FRAN OFFENTLI@HETENS SCEN TILL PRIVATLIVETS HELGD

Den kristna, grekisk-ortodoxa julhelgen kan indelas i wi viktiga familjehogtider med delvis

olika inneborder: julen och nyiret. I en nationell kultur dar det kollektiva, offentliga livet

vtirdesitts pi ett helt annat sdtt ?in i Sverige iir det kanske inte konstigt att betrakta de minga

kyrkliga traditionerna ocksdL som tillfillen for uppsluppna sammankomster i hemmen, pdL

bytorget eller pi stiidernas restauranger och musikklubbar. De regionala skillnaderna i jul-

och nyirsfirandet gor sig pi senare tid friimst piminda i variationen av matrdtter samt re-

pertoaren av grekiska julsflnger, ta kdllanda, som av tradition formedlas av barn och ung-

domar i utbyte mot frukt, notter och under senare tid, pengar. Beda hogtiderna inleds tidigt

om'morgonen med dessa sekelgamla julsinger, framforda av grannbarnen vid ytterdorren.

Det ir en tradition som dven uppriitthills bland minga greker i Sverige. Otaliga ?ir de yngre

generationers greker som pi foreldrarnas uppmaning besoker andra landsmdn med en

kanske inte alltid si skonst?imd sing om julens frojd och gladje. "Det dr inte jul i Grekland

forriin man hor takdllanda", sdger Anna och Georgios unisont. De ?ir liksom Nikki i 40-irs-

ildern och har anliint till Sverige for drygt tio ir sedan. Inte utan ett visst motstind har de

formitt barnen att hilla fast vid traditionen i Sverige: "]ag tror att de kommer att tacka oss

niir de viixer upp (...) Idag kan de tycka att det ar lojligt eller jobbigt, men det ?ir en del av

v dr ktilttx som de bor kiinna till. Det dr sir vi fi rar j ul. "

Som i andra lander med en kristen trosgrund hogtidlighaller den grekiska julen fesu

fodelse. Bide julafton och juldagen utgor viktiga religiosa hallpunkter. |ulaftonen markerar

slutet pi den 40 dagar linga fastan, till iminnelse av |esu fastande i oknen, och firas med

en stor fastebuffd, huvudsakligen bestiende av gronsaksritter. Aterhallsamhet avkriivs h?ir

gentemot den av grekerna si omhuldade olivoljan, liksom mot kott och itgg. Nikki och Anna

minns med saknadhurbarndomens julbordformligen sviillde over avgodsaker som fflldes
pi allteftersom, till barnens och giisternas belitenhet. Nikki berdttar: "Mamma hade lagat och

lagat in i det sista... sen stod allt bara dar.lagkommer aldrig att glomma aromen och skon-

heten - det doftadejul!" I Sverige iir det inte sjiilvklart att levandehilla denna mattradition,

ofrinkomligt forknippad med fastan. Nikki och Anna forklarar sitt val att avsti frin den ge-

nom att tala om svirigheten med att fasta i en omgivning som traditionellt inte gor det. Fres-

telsen blir helt enkelt for stor, beklagar de sig. Deras beslut v?icker dock en del skamkiinslor,

eftersom de anser det strida mot deras kristna tro. Av den anledningen deklarerar de inte

g?irna sitt st?illningstagande oppet infor andra greker. Georgios i sin sida k?inner inte att han

har nd'gon anledning att fiista vikt vid fastans betydelse, och menar att det iir en grekisk tradi-

tion han gott kan vara utan i ett sekulariserat Sverige: "I Grekland var det en realitet eftersom
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FRAN OFFENTLIGHETENS SCEN TILL PRIVATLIVETS HELGD

Den kristna, grekisk-ortodoxa julhelgen kan indelas i wi viktiga familjehogtider med delvis

olika inneborder: julen och nyiret. I en nationell kultur dar det kollektiva, offentliga livet

v?irdestitts pi ett helt annat sdtt ?in i Sverige iir det kanske inte konstigt att betrakta de minga

kyrkliga traditionerna ocksi som tillfrillen for uppsluppna sammankomster i hemmen, pi
bytorget eller pi stidernas restauranger och musikklubbar. De regionala skillnaderna i jul-

och nyirsfirandet gor sig pi senare tid friimst piminda i variationen av matrdtter samt re-

pertoaren av grekiska julsinger, ta kdllanda, som av tradition formedlas av barn och ung-

domar i utbyte mot frukt, notter och under senare tid, pengar. Bida hogtiderna inleds tidigt

om'morgonen med dessa sekelgamla julsinger, framforda av grannbarnen vid ytterdorren.

Det iir en tradition som dven uppriitthalls bland minga greker i Sverige. Otaliga ?ir de yngre

generationers greker som pi for2ildrarnas uppmaning besoker andra landsmdn med en

kanske inte alltid si skonstiimd sing om julens frojd och gladje. "Det dr inte jul i Grekland

forriin man hor takdllanda", sdger Anna och Georgios unisont. De ?ir liksom Nikki i 40-irs-

ildern och har anlant till Sverige firr drygt tio ir sedan. Inte utan ett visst motstind har de

formitt barnen att hilla fast vid traditionen i Sverige: "lagtror att de kommer att tacka oss

niir de viixer upp (...) Idag kan de tycka att det er lojligt eller jobbigt, men det iir en del av

v dr ktl/rttx som de bor kinna till. Det iir si vi fi rar j ul. "

Som i andra lander med en kristen trosgrund hogtidlighaller den grekiska julen fesu

fodelse. Bide julafton och juldagen utgor viktiga religiosa hallpunkter. |ulaftonen markerar

slutet pi den 40 dagar linga fastan, till iminnelse av ]esu fastande i oknen, och firas med

en stor fastebufft, huvudsakligen bestiende av gronsaksrdtter. Aterhillsamhet avkriivs hiir

gentemot den av grekerna si omhuldade olivoljan, liksom mot kott och iigg. Nikki och Anna

minns med saknad hur barndomens julbord formligen sviillde over av godsaker som fylldes

pi allteftersom, till barnens och giisternas belitenhet. Nikki berdttar: "Mamma hade lagat och

lagat in i det sista... sen stod allt bara diir. |ag kommer aldrig att glomma aromen och skon-

heten - det doftade jul!" I Sverige ?ir det inte sjiilvklart att levandehiLlla denna mattradition,

ofrflnkomligt forknippad med fastan. Nikki och Anna forklarar sitt val att avstfl frin den ge-

nom att tala om svirigheten med att fasta i en omgivning som traditionellt inte gor det. Fres-

telsen blir helt enkelt for stor, beklagar de sig. Deras beslut viicker dock en del skamkiinslor,

eftersom de anser det strida mot deras kristna tro. Av den anledningen deklarerar de inte

giirna sitt st?illningstagande oppet infor andra greker. Georgios i sin sida k?inner inte att han

har nflgon anledning att f;ista vikt vid fastans betydelse, och menar att det tir 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 erbjods. Hiir skap ar vi andrarealiteter som inte behover

orkludera kott." Medan den grekiska julaftonen ofta firas i siillskap av ndra vdnner och goda

grannar,blirjuldagen den storaslZikthogtiden. Efterkyrkobesoketvankashuvudsakligenriitt-

ter bestiende av flaskkott. Under kviillen splittras sedan siillskapet i olika ildersgruPper, som

soker sig till musikklubbar och restauranger med levande, grekisk musik. Hiir tillits giisterna

ofta och g?irna sjunga med i traditionella singer, ackompanjerade av nigra lidelsefirllt skiil-

vande bouzoukiackord. I Sverige har julen traditionellt utformats till en familjehogtid som

fOrlagts i den privata sfaren, varfor till exempel utbudet av juloppna grekiska musiktavernor

iir begriinsat. Av den anledningen miste julhelgens musikaliska behov ofta tillfredsst?illas

med traditionell, grekisk musik frin en satellittevekanal. Alternativt besoks nigon grekisk

danskv?ilI, som normalt anordnas i de flesta stiider med en nigorlunda omfattande och aktiv

grekisk forankring. Anna kommer med en spontan reaktion pi detta, som hon anser ha varit

svirast att ta till sig av julfirandet i Sverige: "Det dr ju inte samma liv har som i Grekland.

Ddr hdr manju julen overallt. I Sverige ?ir det si tyst och lugnt... utom pi radion!"

err v6re MELLAN PRAGMATISM ocH MYsrtK

Medan julfirandet bottnar i kristen synnbolik och tradition iir det grekiska nyirsfirandet till

stora delar kopplat till folktron, med ett tfdligt inslag av besvfielsemystik. Utdelningar frin

olika ritualer och seder pi denna grtinsdag mellan det forflutna och det framtida har ansetts

avgorande for hur det nya iret utfaller for familjen som enhet, liksom for den enskilda in-

dividen. Idag tas det kanske inte si allvarligt pi sekelgamla seder som olyckans stenar och

granat?ipplets spidom, diiremot praktiserar minga fortfarande podarik1. Men hiir har en

sed med en ursprungligen allvarlig funktion for de allra flesta omvandlats till en rituell vana.

Andi ar Anna, Nikki och Georgios overens om att de bide hyser respekt och viss oro over

hry andra greker som dr bosatta Sverige uppfattar den seden, ndr dessa besoks under det

nya 6rets forsta dagar. Anna forklarar det med orden: "lagvtll,helst inte vara den som blir

anklagad for att fora olycka med mig till huset."

Nyirsafton iir kanske inte bara den viktigaste utan dven den liingsta av den grekiska

julens familjehogider och firas traditionellt av minga greker i Sverige. Efter en middag, be-

stiende av sp?ickad kalkon, invdntas tolvslaget med siillskapsspel, musik och - framfor allt

- det viktiga kortspelet. Hiir giiller det att s?ikra den enskilda individens lycka infor det kom-

mande 6ret. Barn och gamla spelar om en symbolisk summa Pengar och segrarens vinst

anses kunna ge en foraning om irets materiella lycka. Tolvslaget pdkallar den hogtidliga

delningen av vasil1pita, S:t Basilius vetebrod, till iminnelse av den kanoniserade biskopen
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Vasil6pita, SI Basiliusbriidet - nyirsbordets sjiilvskrivna prydnad och clou. Jultomtens sp?lnningsfyllda kombinationsgiva, som

skinker den lyckligt lottade tillfredsstlillelse fiir bide gom och plinbok. Foto: Konstantin Kiratsopoulos 2005 i privat iigo

Basilius av Ceasarea som hedras denna dag. Han har iklatts rollen som den grekisk-orto-

doxa trons egentlige jultomte. Av den anledningen har till exempel nyirsgivor traditionellt

varit lingt vanligare i Grekland iin julklappar, vilket forst under senare tid kommit att iind-

ras. Annu kvarlever dock traditionen m ed vasildpita som gommer ett mynt, vilket anses for-
liina upphittaren bide andlig och materiell viilging under det kommande iret. H2ir fir odet

eller slumpen, beroende pi hur man vill se det, avgora om lyckan ska tillfalla den enskilda

individen, hela familjen (i form av hemmet), |esus eller |ungfru Maria, som alla tilldelas en

bit brod av familjefadern; det hela utgorande ett konkret mote mellan folktro och religion.

Nikki och Georgios menar best?imt att de inte alls tror pi att irets lycka skulle kunna ligga i
slanten, medan Anna tar avstind frin vad hon betraktar som en alltfor latMndig avfrirdning

frin vdnnernas sida: "Om jag sj?ilv vinner slanten brukar jag kopa en lott for den. Jag tror viil
inte helt pi att man ffir tur och si under hela iret... men man kan ju inte si noga veta. Man

ska nog inte skoja om det, di kanske man fir det motsatta." Alla ?ir dock helt overrens om att
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vasil1pitautgor en sjiilvklar del av deras,liksom andra grekers, nyirsfirande, varfor de g?irna

hiller fast vid denna tradition och finner det meningsfullt att formedla den till sina barn.

Precis som pi juldagen avrundas nyirsaftonen i Grekland med festligheter i det

offentliga rummet. Annu en ging utgor musikaftnar pi grekisk teve ett nodviindigt alterna-

tiv bland de utlandsgreker som av olika anledningar hiller sig hemma denna kviill. Bland

mina informanter dr det endast Nikki som konsekvent vdt att stanna hemma med familjen

pfl nyarsafton. Hon siitter ett stort vdrde i att behilla denna dag som familjehogtid, och tycker

gott atthon kan umgis med sinaviinner under Srets owiga dagar. Hennes enda eftergift frin
det traditionella grekiska nyirsfirandet iir att lita en sp?ickad hona ersitta kalkonen, vilket

hon menar stir i rimligare proportion till familjens matlust. Anna och Georgios har ibland

valt att fira nyir pi vad de upplever som ett svenskt satt, viTket konkret inneburit nyirsfest

hos svenska vdnner. Vasildpita och podarikd har vid sidana tillfrillen skjutits till hemkom-

sten. Georgios ser praktiskt pi det hela och ?ir av den uppfattningen att han eftersom han bor

i Sverige bor bekanta sig med svenska seder. Anna forklarar sitt val med att det inte riktigt

ir samma sak att fira grekiskt nyir i Sverige: "Det kf,nns konstigt att lisa in sig i sitt hem

och fira grekiskt nyir niir man hor nyirssmiillare utanfor under hela dagen och amerikansk

dansmusik frin grannen... Di kan man ju lika giirna sliippa pi det. Men vi har inte glomt den

for det. Vi har fortfarande virt vasil1pita och gor vin podariki -Yi dr jt greker oavsett!"

I LJUSET ELLER SKUGGAN AV EN SEKULARISERAD }<ULTUR

De senare irens omfattande ekonomiska och * som foljd dnrav - sociala forandringar i
Grekland har pi kort tid iindrat livsmonstret for minga mdnniskor. Nya foruts?ittningar for

tillvaron har format nya vdrden som konkurrerar med de gamla. Moten med en globaliserad

viirld har 6L ena sidan skapat en kommersiell, sekulariserad kultur, 5 andra sidan frammanat

starkastromningaravreligiosnationalism. Liiggdiirtillmotenmedettnytthemlandsv?irdenoch

normer, di personliga stiillningstaganden st2ills ytterligare pi sin spets: vem 2ir jag, vad tror

jugpi samt vad vill jag vdrna om och bevara av mitt ursprung? Svaren pi dessa frilgor dr

siillan fasta utan miste omformuleras under livets ging. Det blir inte minst tfdligt i forhill-

ningssiittet till nationella seder och traditioner. Vad som i Grekland ofta framtvingar stiill-

ningstaganden for eller emot olika uttryck av tro och folktro blir bland greker i Sverige viirde-

fulla minnen av det gamla hemlandet, och gors till redskap for formandet av en till synes

homogen, etnisk och kulturell identitet, i moten med det upplevda svenska. Grekiska jul-

och nyirstraditioner uppriitthills, men anpassas till tillvaron i Sverige. Samtidigt tilldelas

de har en ny och viktig betydelse genom att de fflr bekriifta identiteten som utlandsgrek.
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Foto: Susanne Ewert 2004, Folklivsarkivet

JUL I TID

Av SUsANNE WorrrNGER

Det var en gflng en alldeles vanlig tomtenisse som

varje ir stfllldes ut som frtijdefullt lockbete ftir tradi-

tionshungriga konsumenter. Numera plockades han

fram ur anonymiteten redan i oktober. Allt ftir kun-

dens basta, som det hette frfln marknadsavdelningen.

Flexibilitet var visserligen ett krav ftir butikens tra-

ditionsb arare, men dven ftir en tomtenisse tillverkad

pfl andra sidan jordklotet finns det gr[nser. Samtidigt

var variationen och tiverraskningsmomentet en av

fdrdelarna med jobbet. Miijligheterna att fritt rtira sig

6ver grdnserna. Ett flr hade han hamnat pfl en hylla

med exotiska frukter och italienska julkakor, ett annat

vid den svenska julmusten som hade nflgot bekant

tiver sig. Kollegan som jobbat under pflsken kande

detsamma.

Nytt ftir flret var olika kompositioner som tog fasta

pfl julen i ett bredare perspektiv. Butikens erbjudande

till trogna kunder var nu mtrjligheter att till lflgpris

spara tid ftlre, under och efter julhelgen. Som repre-

sentant ftir denna omtf,nksamhet hade han placerats

mellan den vardagliga husmanskosten och traditions-

rika tomtegr<iten. Ett stilleben av snabba kolhydrater.

Varfdr koka julgrdt i 20 minuter n6r du med minutris

kan gtira det pfl tre? Varftlr stdta kfllrdtter nf,r du med

pulver kan ffl ett fluffigt rotmos pfl nolltid? Tid som

sparas in, tid som blir 6ver.

Han funderade. Vad ska man di gtira med den dlr
tiden som blir 6ver? Carpe diem, eller spara den ftir att

fi anledningar att gtira dnnu mer, handla mer, skynda

vidare? Om vi vdnder pfl ordet och ltiser det bakliinges

blir denna dimension tydligare. Di vill vi hela tiden dit

- och viil framme gdrna dnnu liingre.

Det [r nflgot som inte stdmmer. Hur gflr ftirestiill-

ningarna om den lediga tiden som bristvara, fullklott-

rade almanackor och sprAngfyllda e-postlfldor ihop

med statistiken om arbetsltlshet och ohdlsa? Vem [r
de som har brflttom, som suckar tiver inbokade mtiten

och flodet av daglig e-post? Ar det samma mdnniskor

som ktlper de bticker som handlar om att vinna kanslan

av att hatid, ja ... nIr ska de dfl hinna ldsa?
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DR6MMEN OM JULEN
IDEAL OCH VERKLIGHET

Av LnNl KArrsrnonn Hodr

|ulen har alltid varit irets viktigaste familjehtigtid i Sverige. 760/o av Sveriges befolkning

svarar ja pi frigan om de ser fram emot julen. Ftirviintningarna pi julen iir hiiga, men

vem eller vad bestlmmer vilken drtimjul som ska iscenstittas? Alla har sin egen drtimjul

pi niithinnan, samtidigt som de flesta vill fira minga tillsammans, vilket leder till att

julen iir konflikternas och kompromissernas hiigtid. Och somliga dr ensamma, har av

olika skiil ingen stiikt att fira med eller iir utslagna och fattiga. Ar julen kanhiinda mest

levande i fiirviintnin garrraoch fiirberedelserna inftir den? Och vad bestflr driimmen om

julen av?

GEMENS}<AP

|ulen iir familje- och gemenskapshogtiden framfor alla andra i Sverige. I drommen om julen

ingir att en ging om iret forsoka iterskapa storfamiljen, med flera generationer samlade

i harmoni. I svaren pi den frigelista som Nordiska museet, Folklivsarkivet och Dialekt-,

ortnamns- och folkminnesarkivet i Goteborg siinde ut 2004, Nu dr det jul igen!, ndmner

minga just gemenskapen, att traffa sl?ikt och familj, som en viktig ingrediens i julfirandet.

Och forlagan till den drommen finner vi forstis i det gamla bondesamhtillet, som inte ligger
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alltfor mi'nga generationer bort. Vid 1800-

talets slut bodde fortfarande storre delen aY

Sveriges befolkning pn landsbygden och var

sysselsatt inom jordbruket. Da firades julen

dar man bodde och arbetade, p6' girden fanns

oftast flera generationer och dven tjeinstefolk.

Astrid Lindgren har gett oss en skildring av

det stora gemensamma slaktfirandet i Buller-

by, dar hela by, iker slade till julkalaset hos

moster ]enny, ddr sedan barn och vuxna leker

blindbock tillsammans. I Ingemar Bergmans

film Fanny och Alexander lter hela slakten och

allt tjzinstefolket overdidigt julbord tillsam-

mans och darefter dansas det lingdans genom

hela huset.

I nutida julfirande f,r barn viktiga ak-

torer nir slaktens traditioner och virderingar

ska foras vidare. Minga skriver om hur jrl-
st?imningen fOrhojs niir smi barn deltar i firandet. En iildre kvinna beskriver sl?iktgemen-

skapen: "Si ltinge vi orkar hoppas vi att vira barn och barnbarn vill fira jul tillsammans med

oss. For mig som vdxt upp i en stor familj kiinns det viktigt att fora traditionen vidare till vira

barnbarn - att vara tillsammans och ha trevligt. Det iir ocksi en tid att minnas dem som gitt

bort och som firat jul tidigare med oss." Minga andra skriver ocksi om hur de saknar sina

doda anforvanter speciellt vid jul. Man minns dem och gir till kyrkogirden och t?inder ljus.

Den hiir drombilden av julgemenskapen i sliiktens hagn kan storas av skilsmdssor,

os?imja inom sl?ikten, olika drommar om julen, geografiska avstind, bristfiilliga kommuni-

kationer eller ddlig ekonomi. Ett annat hinder ?ir alkoholproblem i sllikten. Bris, Barnens rdtt

i samhiillet, fir minga samtal om missbruk och vild som okar i hemmen vid jul och andra

langhelger. En kvinna beskriver hur hon varje jul htinger upp en skolplansch i koket:

Jesus stdr di)r och lyser och strdlar i dtirren och familjen tir samlad kringbordet med ett fat med

julgotter (...) Fdr mig ktinns det att det dr inte jul om planschen inte dr uppe pd kdksvdggen

(...) Min man super och hiirjar varje jul och planschen dr som en illustration om den lyckliga

stiidade familjen som firar jul som en riktig familj ska gdra. (Jngarna pd bilden iir fyra till
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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 6ver bilden, ingen dator, tv, skrrin eller

cd-spelare.

Enligt en undersokning utford av Sifo 2002 rppger 94o/o att de firar jul med ndrmaste sliik-

ten. Bara en procent firar jul ensamma. Av olika sk?il kanske man inte har nigon sl?ikt att fira

med eller ?ir utslagen och fattig. Ensamjulen kan vara betungande men dven sj?ilwaId, pi si
satt att man tackar nej till inbjudningar frin sl?ikt och v?inner for att man inte formir anpassa

sig till deras julfirande eller spela den roll som forvdntas av en. Kdnnetecknande for vir tid iir
det uppdelade firandet for att kunna fira jul med si minga som mojligt. Det blir stressande

flting med barnen mellan olika familjekonstellationer, julbord och julklappsutdelningar,

nigot en snart 60-5rig kvinna minns:

Fdrut niir vdra faraldrar bodde pd olika hdll ktindes det splittrande att "hinna besdka alla".

Minafi;rdldrar pA ett hdll, min sviirmor pd ett annat och sviirfar det tredje. Vi dkte till svdrfar

pd fdrmiddagen, sviirmor eftermiddagen och mina fdriildrar pd kviillen. Alla tyckte vi var diir
hos demfdr kort tid.

En ung kvinna har en alternativ losning pi ett liknande problem i sin drom om julen:

lag \nskar att vi inte behAvde fara runt sd mycket fdr att fA ffAffa alla. Om jag kunde trolla

sd skulle jag ha en stor gdrd eller ett stort hus dit jag kunde bjuda alla mina och min sambos

sliiktingar och sdkunde de somvillebo hos oss i ett par dagar ochfira jul ilugn och ro (...) lag
skulle iinska att min mamma och min paPpa kunde vara pA samma stiille samtidigt men det

gdr inte fdr de har ingen relation som tilldter det idag.

En nyhet i det nutida julfirandet iir att ungdomar firar med sl?ikten pi dagen, men gir ut med

kompisar pfl kviillen. Si kallade hemv?indarkv?ilIar anordnas pi stadshotell och dansrestau-

ranger runt om i landet, dit man kan gi och triiffa gamla skolkamrater och jdmfora hur man

lyckats i livet.

Om drommen om julen till stor del handlar om att forsoka iterskapa storfamiljen

samlad i harmoni si frigar man sig - Vem eller vad iir det som bestdmmer vilken jul som

ska firas? Till stor del styrs "drommen om julen" av sliiktens iildre kvinnor. De l?igger ned

mycket tid pi julforberedelserna och bevakar att sl?ikttraditionerna efterlevs. Hur mycket
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julfirande skulle det bli utan dem? I frigelistsvaren skymtar siviil hjiiltinnor som martFrer

och "traditionspoliser". De foreskriver ofta samma mat, samma julpynt, samma ceremonier

som det "alltid har varit". En kvinna beskriver sin barndoms jular:

Mina jular var mina fdrsta tjugo dr vdldigt styrda av min mnmmA, som viil niirmast kan be-

traktas som en julterrorist. I efterhand har jag fdrstdtt att det var hennes siitt att klara av

pressen utifrdn och inifrdn. Allt skulle yara likadant, hon skulle gdra allting sjtilv och det skulle

vara vtildigt mycket. Hon skulle till exempel stdda hela huset sjtilv i december mdnad, laga all

julmat sjiilv och ta emot upp mot 25 personer hela julhelgen.

Owiga deltagare i julfirandet forsoker antingen anpassa sig efter ritualgeneralerna eller

tvdrtom ta avstind frin dem genom att inte spela sina tilldelade roller eller kanske helt av-

stfl fran sliiktfirandet. Sedan finns det familjer som forsoker kompromissa for att alla ska fi
tr?iffas under julen och att det ska bli si bra som mojligt for barnen. Losningen kan bli flera

"lilljulaftnar".

En del forsoker genom julfirandet iteruppliva en idylliserad barndomsjul medan an-

dra i stiillet anvdnder julen till att tydliggora den egna frigorelsen. Det finns ocksi de som

?ignar julen it att forsoka manifestera "den lyckliga familjen" genom ett iterupprepande av

slaiktens traditioner. Niir det finns barn med i bilden fOrhojer deras tindrande ogon julupple-

velsen och deras behov fir ofta styra. Det finns troligen en v?ixelverkan mellan en strdvan att

ge barnen "en riktig jul" och att sjiilv pi detta stitt fi tillbaks sin egen barndoms jul, som de

vuxna genom att inte liingre vara barn har forlorat. N?ir de liter barnen vara centrala i julfi-

randet och visar dem hur julritualen ska gi till kanske det i sj?ilva verket dr deras egna behov

som stFr. Vid jul kan separerade familjer och sliikter iteruppsti "for barnens skull".

Niir ett par bildar familj mots tvi sliikters jultraditioner och julen stiills pi sin spets.

En kompromiss blir nodviindig n?ir det ska viiljas inslag frin tvi sliikters juldrommar, plus

ett eventuellt skapande av egna nya familjetraditioner. Vad ?ir viktigast och vad gir att viilja

bort? Niir ska jullunchen serveras och vilka rtitter ska ingfl i julbordet och tillagas av vem?

Och yar ska julen firas? Losningen kan bli vartannatirsjular hos de bida sliikterna, Stmins-

tone till en borjan. Fokus for sliiktfirandet forskjuts n?ir sl?ikten viixer och knoppas av i flera

firanden, Iiksom ndr generationsbyte sker - n?ir den ndrmast yngre generationen tar over.

]ulens religiosa innehill iir till storsta delen allm?inmiinskligt och lattillgangliS. Be-

riittelsen om den heliga familjen stdmmer vdl overens med drommen om julen som den

stora familjehogtiden och den lyckliga familjen som ideal. Och det kristna kiirleksbudskapet

- 225



- Nu c<in vr Jur, rcer -

dr samstdmmigt med julfirandets huvudsakliga ambition, omtanken om varandra. Frin
kyrkohistorisk, biblisk och teologisk synvinkel ?ir pisken irets storsta kristna hogtid. Men

for den stora allmtinheten 2ir det advent och julen med julevangeliet om |esusbarnets fodelse,

som dr si lockande att kyrkorna frlls under december.

NOSTALGI

Honnorsorden for nutidens jrl dr gammaldags och hemgjorf. Det ska vara en "akta" gam-

maldags allmogejul, med allting hemgjort som "fbrr i tiden". I Carl Larssons milningar ser

vi den nationalromantiska drommen om det ilderdomliga julfirandet forverkligad med

folkdriikter, hemv?ivda dukar och triikiirl. Denna vision kan kombineras med en "Fanny och

Alexander-jul", som blivit ett begrepp for ett overdidigt borgerligt julfirande kring sekel-

skiftet 1900 efter Ingmar Bergmans sjiilvbiografiskt inspirerade film. Men Fanny och A]ex-

ander-julen handlar egentligen mer om biobesokarens egen drom om hur julen borde vara,

i kombination med Ingmar Bergmans idylliserade bild av sinabarndomsjular, iin hur julen

verkligen firades 19017, dehandlingen utspelar sig. Di var filmmakaren dnnu inte fodd och

julen hade inte heller hunnit bli si rod och braskande som den framstiills i filmen.

Iulmaten ska lagas si genuint som mojligt efter gammaldags recept, giirna sidana som

funnits i sliikten i generationer eller som i alla fall visar vilken lands?inda sliikten hirstammar

ifrin. Idag foredrar minga hemlagat och f?irre r?itter framfor fafdigkopt och minga r?itter.

Men matlagningen tar tid och medfor stress. Kv2illar och n5tter fir anv?indas i jakten pi den

perfekta julen. Samtidigt det kan det upplevas avkopplande att man har tid eller tar sig tid

for matlagning.

Under uppesittarkv?illar i advent julpysslas det i alla ildrar. Julkort, julgransdekora-

tioner och julklappar tillverkas och ljus stops. Kniick och kola kokas och paket slis in och

lackas pi gammaldags vis och forses med hemgjorda julklappsrim. Den riktigt stora uppesit-

tarkviillen 2ir dan fore dopparedagen, kvdllen fore julafton, dipysslet giirnakombineras med

provsmakning av skinkan, julolet och det hemkryddade julbriinnvinet. Det stir ett skimmer

kring forlagan: det gamla bondesamh?illets uppesittarkv?illar vid brasan som pigick under

hela den morka irstiden. Di skulle alla sysslor som inte hunnits med under sommarhalviret

utforas, en vanlig arbetskviill for familjen.

Anmiirkningsviirt iir att det i mingas juldrommar i borjan av 2000-talet forekommer

ett si stort antal gammaldags sladfarder med bjiillerklang och fackelsken till julottan. Aven

om denna drom 2ir svir att realisera idag, och de flesta dessutom aldrig varit med om den i
verkligheten, ?ir den ytterst levande i vir fantasi. Det kanske ?ir nigot for upplevelseindustrin
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att ta fasta pe? |ust sidana scener milas

upp som ar vanliga pn julbonader och

julkort. De lldre meddelare som fak-

tiskt varit med om riktiga sladfarder i
juletid beskriver dem gf,rna och utfor-

ligt.

En annan t)nskejulkan vara i ett vackert,

snt)hdljt landskop, dar granarnas grenar

tyngs av stora sndsjok, mdnen och stjar-

norna gnistrar och glimmar, brasan spra-

kar i den iippna spisen dar jag sitter mdtt

och dast tftr, en stor julmiddagoch smut-

tar pd en konjak. Pd morgonen blir det

fard med hast, slade, facklor och bjtiller-

klang till j ulo tt an i den lilla lan ds ort skyr -

kan. Sdnt kan jog drdmma om, och kan-

ske blir det verklighet ndgon gdng, men

absolut inte sd liinge barnbarnen iir smd.

Drommen om julen blir mer och mer

gammaldags och lantlig. Forutom att

ika sladfarder, ska man helst sjllv hrg-

ga granen i skogen, brasor ska brinna

och julknrvar slttas upp till smifflglar-

na. Vid en jiimforelse med 1920-talet ?ir idealet for julfirandet mer ilderdomligt idag. Pi
L92}-taletvar modernitet och utveckling det som var efterstrdvansv?irt. |ulen pS landet hade

man nyss liimnat for ett mer modernt liv i staden. En annan tid niir julen blev ifrigasatt var

i svallvigorna av 68-rorelsen di "Skit i traditionerna" 'var en av parollerna. Men det alter-

nativa julfirandet med "oppet hus"som skapades di, som en motvikt till den slutna karnfa-

miljsjulen, var ju pi siitt och vis en ny variant av det gamla bondesamhdllets mer kollektiva

firande. Sedan dess har pendeln sviingt och flrandet av traditioner, och julen i synnerhet, har

accelererat, liksom det ilderdomliga idealet.
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GIVMILDHET

Pi julen hor det till, idag precis som forr, att man ska vara extra sniill och givmild. Den goda

mlinniskan iteruppstir. Redan Olaus Magnus, ver siste katolske iirkebiskop pi 1500-talet,

framholl svenskarnas generositet mot de fattiga i juletid. Detta ?ir nigot som har hallit i sig.

Viilgorenhetsben?igenheten okar i juletid. Pi julen tiinker vi mer pi dem som dr ensamma

eller behovande iin annars under iret. Givmildhet iir ett omtyckt tema i litteratur och film.

I julklassikern Sagan om Karl-Bertil lonssons julafton, som visas pi teve varje jul, fordelar

Karl-Bertil julklapparna efter sin egen riittviseprincip. De mustiga scenerna ntir Emil i Lon-

neberga under det Stora tabberaset i Katthult bjuder fattighjonen pi julmat efter samma

princip er oforglomliga. Och ndr Pettson och Findus iPettson fdr julbesdk inte lyckas ta sig

till afftiren for att handla infor julen, kommer hela byn dit med julmat och det blir den biista

julaftonen nigonsin. Over alltihop vilar andan frin Charles Dickens En julsaga.

Generositeten vid jul i 1800-talets bondesamhiille innefattade alla, tjiinstefolket fick

mat, ol, brdnnvin,ljus och tyg, djuren i stall och ladugird utfodrades med extra mat, it fig-
larna sattes kiirvar upp och giLrdstomten belonades med grot. Alla som kom pi besok under

julen miste trakteras med nigot. Annars riskerade de att "gi ut med julen". Idag skickas

laxar, julblommor och delikatesskorgar omkring mellan kontor och arbetsplatser. Hundar

och katter och andra husdjur fir nya halsband eller lyxmat i present. Samtidigt skickar vi
mdngder med julkort, ett sdtt att hora av sig till sliikt och viinner som man inte hunnit tr?iffa

under iret.
"Att ge julklappar" uppger enligt Sifo 97 o/o somdet viktigaste att gora pi julen. Sjiilva

julklappsutdelningen dr omgiven av strikta regler i minga familjer. Helst ska de oppnas i tur

och ordning under uppl?isande av julklappsverser och gissningar om vad paketet innehiller.

Att ge och fi julklappar iir inte helt konfliktfritt. Forv?intningarna pi tacksamhet kan upple-

vas kr?ivande, speciellt om presenten inte k?inns "rdtt" utan bara avslojar att givaren egent-

Iigen inte kiinner mottagaren. Att forsoka hitta "rett" julklapp som gor mottagaren nojd

och glad kan skapa bide tillfredssttillelse och ingest. En del mor- och farfordrldrar upplever

svirigheter att leva upp till barnbarnens forvantningar pidyra julklappar. Och fattigdom iir

en realitet ?iven idag. BRIS fir samtal frin barn vars foriildrar saknar pengar till julfirande.

|ulhandeln 2004 omsatte 51,1 miljarder kronor i Sverige. Arets julklapp utses varje

ir sedan 1988 av Dagens Handel och Handelns utredningsinstitut (HUI). 2004 var det en

platt teveskdrm och 2003 valdes en mossa i ett forsok att uppmlrksamma textilindustrin.

Arets julklapp miste uppfrlla vissa krav. Den ska vara representativ for den tid vi lever i,

gdrna vara en nyhet och svara for ett hog fOrstiljningsviirde eller ha hoga forsiiljningssiffror.
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En trend idag lir att ge bort upplevelsepresenter: resor, middagar, barnvakteri. Girrmildhetens

baksida skulle v2il, forutom kommersialismen, vara frosseriet. Under 1800-talet handlade

Ittngtan oftast om julmaten som var godare och rikligare an annars. Dessutom lig det en

besv?irjelse i matorgierna - genom att ?ita mycket under julen skulle man inte behova sakna

mat under niista ir. Idag ?iter de flesta av oss fortfarande mer under julen 6n annars, dven om

en l?ingan efter forandring kan skonjas i frigelistsvaren.

JULFRID

)ulfriden och julstressen ?ir tvi sidor av samma mynt. |ulstressen kan biLde vara en forut-

s?ittning och ett hinder for att julfriden ska infinna sig. Minga forsoker dock forenkla jul-

forberedelserna for att minska stressen genom att st?ida mindre och laga fdrre matrdtter.

Under julen stir ocksfl gammaldags nojen hogt i kurs. Vi har tid for varandra, att spela spel,

lagga pussel, snottra och leka levande charader, sjunga julsinger och dansa lingdans, lasa

julklappsbocker och gi linga promenader. "Det forsta man miirker som barn pi jul iir att di
dr mamma och pappa hemma och har tid for dig. Dom ger dig paket och alla gir omkring

och myser", skriver en informant.

Forr var julfrid en juridisk term. I de medeltida landskapslagarna medforde julfriden

att vissa brott straffades extra striingt. I vissa landskap ingicks julfriden pfl Tomasdagen,

den 21 december, i andra var det pi julafton. Som ett tecken pi detta kunde man blisa,

ringa eller skjuta in julen. Iulfriden innebar dven att allt arbete skulle ligga nere i gorligaste

min, speciellt under juldagen di man inte ens fick mocka hos djuren i stall och ftihus. Viktor

Rydbergs Tomten ger en bild av hur julfriden slnker sig over bondgirden.

Niir alla misten ?ir avklarade, 6r det mojligheten att koppla av, kdnna lugn och ro och

njutaavledigheten somuppskattasmedjulen. Nigrabeskriverjuldagen somdenb?istapihela

julen: "det biista med den dagen iir att alla julbestyr ?ir avklarade och det finns ingen dag

under hela iret dn fok dr si avstressade och harmoniska; julafton dr avklarad."

on6rq.rul I r6RAlrtoRtNG

)ulen ?ir den helg som tydligast betonar vikten av samhorighet och att vi iir en del av en storre

helhet. Drommen om julen handlar till stor del om att en ging om iret iterskapa storfa-

miljen, med flera generationer samlade i harmoni. Iulfrid rider och julen ska firas si gam-

maldags som mojligt. Drommen innehiller nigra delar allmogenostalgi, nigra delar Fanny

och Alexander-jul, lite "Betlehemsromantik", en aning idylliserade barndomsjular samt

nigra st?ink Bullerbyn. Men i verkligheten slutar det i alla fall ibland med en mardromslik
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Nordn-jul, beroende pi att alla har olika forvantningar eller att alla inte lever upp till de rol-

ler de tilldelats i dramat. |ulen kan innebtira att gamla konflikter kommer upp till ytan.

En ging om iret - under advent och jul - rflder undantagstillstind. Det ?ir time out

for sparsmakad minimalism. Allt fir vara hur griillt, banalt, glittrigt, braskande, nostalgiskt

och sentimentalt som helst. N?ir sedan julfirandet ?ir over, itergir allt till det vanliga igen

och ingen blir liingre tirogd av julsinger sjungna av gosskorer och lusten att overdekorera

hemmet gir over. Vi blir virt vanliga rationella jag igen. I detta irliga forsok att Sstadkomma

paradiset blir vi medkinnande, kiinslosamma, givmilda, experter pi hemslojd och korv-

stoppning, fantasifulla och lekfulla. Med tid for varandra. Ar det si vi egentligen vill vara?

Men att tillbringa all tid i paradiset kanske skulle bli for statiskt i liingden? Si vi packar ner

vir julmiinniska och vira juldrommar i jullidan till niista advent di det blir dags igen. fulens

funktion iir kanske att fi oss att stanna upp utvecklingen for en stund, ett ogonblick av efter-

tanke - ett siitt att skapa band till det forgingna, att bygga trygghet i en foranderlig viirld?

Hur traditionell julen ?in upplevs fornyas den hela tiden. En stiindig forandring ligger

i traditionens natur. Element som inte $rller nigon funktion forsvinner medan nya tillkom-
mer. Minga frigelistsvar vittnar om hur julen forandras i livets olika skeden och d?irmed

drommen om den. ]ulen firas pi olika sttillen, med olika aktorer, och sj?ilv fir man nya roller.

Miljobyten gor att vissa ingredienser utgir medan andra tillkommer. Sjiilv kan man borja

som barn och sluta som julgeneral.

Forvtintningarna pi julen har okat och blivit mer pretentiosa. Forut nojde man

sig troligen med att vara ledig frin arbete, ?ita godare och rikligare dn annars samt roa sig

kollektivt i byn med olika skzimtsamma upptflg. Idag stir julen fOr si mycket mer - ett

manifesterande av "den lyckliga familjen" kombinerat med en nostalgisk drom om ett annat

satt att leva, som "forr i tiden". Om vi inte har tid for varandra under resten av iret si ska vi
i varje fall halla ihop och triiffas till jul. Gammaldags ideal iteruppstir i juletid. Den pyssliga

hemmafrun och den sjiilvhushillande bondmoran gor come back, niLgot som inte iir helt liitt
att forena med nutidens fOrhillanden. Ett siitt att slippa se juldrOmmen gfl i kras 2ir att s?inka

sina krav och forvantningar:

Jag tror att detta iir l1sningen f\r mig och att sluta med en massa fdn antningar pd slakt och

viinner. Livet iir sd kaotiskt fdr mdnga sd vi mdste sluta med att fdrviinta oss gammaldags jular
medmdnga ochlyckligabarn. Vifdr nogi stdlletfirakulmen av den mdrkahdsten ochbdrjan

pd detljusahalvdret.
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RppBnnNSER

AretsfestdagaravNils-ArvidBringdus (1999),Nordiskjulav HildingCelander (1928),Duheligavarumdrke?

Rituellkonsumtionkring julenav Malin Holmstrdm och Danae de Taboada (200$, God jul! Frdn Midvinterblot

till Kalle Anka av Lena Kiittstrdm Hd6k (1995), "Drommen om den perfekta julen. Stora julgriilet och anfua

traditioner" av Orvar Lofgr en (I: Svenska tanor och ovanor, l99l), Svenskjal av Mats Rehnbergl9lT I 1986), Den

stenska julboken avlat}jvind Swahn (1993), "Alla gillar julen niistan", Vdr bostad (2002-12-02).

Nordiska museet: svar pi frigelistan Nm 233 Nu iir det jul igen! KU 19736 - KU 19879, Dialekt-,

ortnamns- och folkminnesarkivet i Gdteborg: svar pi frigelistan DAG 200419 Nu iir det iul igen! DAGE 335-

348, Folklivsarkivet i Lund: svar pi fragelistan LUF 216 Nll dr det jul igen! M 247 52 - M 24841 .

Med ett siirskilt tack till konstfdrlaget Axel Eliassons AB.





Paul P. Agnidakis iir doktorand

i etnologi vid Uppsala univer-

sitet. Hans avhandling behand-

lar bland annat globaliseringens

effekter i lokalsamhitllen med

ett industriellt forflutet. Han

har varit engagerad i forsk-

ningsprojekt som ror kulturarv

och kulturminnesvflrd.

Carina Ahlqvist rir etnolog och

forskningsarkivarie vid Dialekt-,

ortnamns- och folkminnesarkivet

i Goteborg (DAG). Hon har

bland annat arbetat med pro-

jektet Arets fester - Iulen 2004,

friimst med dokumentation av

julen i det offentliga rummet.

Charlotta Arnstrom iir etnolog

och har arbetat som forsknings-

arkivarie vid Dialekt-, ort-

namns - och folkminnesarkivet

i Goteborg (DAG). Hon har

bland annat intresserat sig for

viilg6renhetsarbetets historia.

Susanne Ewert iir etnolog och

fotograf. Hon har bland annat

arbetat med Folklivsarkivets

dokumentation av julen 2004

liksom med flera andra projekt

som ror ritualer i dagens Sverige.

Ingrid Fioretos iir doktorand i
etnologi vid Lunds universitet.

Hennes arbete rdr framfor allt

hilsa och sjukvflrd i en mflng-

kulturell kontext.

- Nu con vr JUL rcEN -

MEDVERKANDE

Christina Fjellstom zir professor

i hushallsvetenskap vid Uppsala

universitet. Hon tir miltids-

forskare och hennes forskning

16r sivzil kulturhistoriska som

nriringsmzissiga aspekte r pe

nutida matvanor.

Peter Frykman dr teol. kand.

och prflstvigd for Gdteborgs

stift. Han zir forsamlingsprrist i
Kungfllv.

Kurt Genrup zir professor i
etnologi vid Umei universitet

och docent i etnologi vid Abo

Akademi. Hans forskning och

forfattarskap giiller frtimst

matkultur, tysk kultur, folk-

bildning och fritidsboende.

Susanne Granlund rir arkeolog

med etnologisk utbildning

och anst?illd som antikvarie pfl

V[stmanlands liins museum.

Hon har tidi gare arbetat som

forskningsarkivarie inom pro -

jektet Fi)randring av sedviinjor

vid F olkminnesavdelningen,

Institutet for Sprflk- och folk-

minnen i Uppsala.

Kerstin Gunnemark ar docent

i etnologi vid Goteborgs

universitet och forskar om

kulturarv och sj tilvbiografiskt

berlttande med siirskild beto-

ning pa 195O-talets rekvisita.

Hon har belyst hur minnen kan

formedlas mellan minniskor i

olika flIdrar, via dialoger kring

foremfll.

Charlotte Hagstrom iir

arkivarie vid Folklivsarkivet

och fiI. dr i etnologi vid Lunds

universitet. Hennes forskning

ror bland annat personnamn

och identitet, livscykelriter och

arkivmetodologi.

Marlene Hugoson dr etnolog

och forskningsarkivarie vid

F olkminnes avdelningen,

Institutet for sprik och folkmin-

nen i Uppsala dar hon bedriver

forskning om samtidskultur,

fr?imst inom projekt et Fdrand-

ring av sedvrinjor.

Susanne Idivuoma eir etnolog

och forskningsarkivarie med

samisk inriktning vid Dialekt-,

ortnamns- och folkminnes-

arkivet i Umefl (DAUM), med

ansvar fdr samisk kultur och

samiska sprflk.

Hflkan )onsson iir fil. dr i
etnologi vid Lunds universitet

och utbildad kock. Hans forsk-

ning ror mat och matkultur,

frtimst med inriktning pa

produktion och konsumtion i
"den nya ekonomin".

Andreas Kalternegger 6r etno-

log och har arbetat som forsk-

ningsarkivarie inom proj ektet

Fdrandring av sedvanjor vid
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Folkminnesavdelningen,

Institutet for sprik och folk-

minnen i Uppsala. Hans

forskningsintresse eir frlmst
folkloristiskt.

Eva Knuts iir fil. dr i etnologi

vid Goteborgs universitet. Hon

har tidigare arbetat med ett

proj ekt kring utkladningsupp -

tig vid Dialekt-, ortnamns- och

folkminnesarkivet i Goteborg

(DAG).

Lena Kiittstr6m Hocik ar in-

tendent pi antikvariska avdel-

ningen vid Nordiska museet,

med ansvar for folktro och

folkmedicin samt i.rets och

livets hogtider.

Hfr.kan Liby zir landsantikvarie

och chef for Upplandsmuseet i
Uppsala. Hans intresseomrflde

iir kulturhistoria i vid bemlr-
kelse och sdrskilt drakthistoria,

mode och matkultur.

Staffan Lundmark [r forsk-

ningsarkivarie vid Dialekt-,

ortnamns- och folkminnesar-

kivet i Umefl (DAUM). Han [r
ansvarig for musiksamlingarna

och arbetar med dokumenta-

tion av lokalhistoria.

Orvar Lofgren dr professor i
etnologi vid Lunds universitet.

Han har bland annat forskat

kring konsumtion och fritid
och arbetar just nu med ett

projekt om det alldagligas

- Nu con vr JUL rcEN -

betydelse, ddr han diskuterar

hur vanor och rutiner gommer

sig i vardagen.

Birgitta Meurlin g drr docent i
etnologi vid Uppsala univer-

sitet. Hennes forskning 16r

omr6.den som prdsterlig kultur,

iitstdrningar i ett kulturveten-

skapligt perspektiv samt

kvinnliga forskares position

vid universitetet. Hon har dven

arbetat med frflgor som 16r

genusperspektiv i museologi

och museiverksamhet.

Lina Midholm dr etnolog och

fo rsknings arkivarie vid

Dialekt-, ortnamns- och folk-

minnesarkivet i Goteborg

(DAG) dar hon bland annat

arbetar med projekt et Arets

fester.

Magnus M<irck dr docent i etno-

logi vid Goteborgs universitet

och forskar om konsumtion

vid Centrum fdr konsumtions-

vetenskap.

Mats Nilsson iir fil. dr och lek-

tor i etnologi vid Goteborgs

universitet, dar han undervisar

framfor allt i folkloristik. Hans

huvuds akliga fo rsknings inrikt-

ning iir folklig dans.

Annika Nordstrom iir chef

for Dialekt-, ortnamns- och

folkminnesarkivet i Goteborg

(DAG) och fiI. dr i etnologi.

Hennes forskningsinriktning

iir folkloristik, frflmst omkring

vardagslivets kreativitet, munt-

liga traditioner, folklig sing,

minnen och levnadsberdttelser.

Anne-Christine Norldn rir

doktorand och liirare i etnologi

vid Uppsala universitet.

Hennes avhandling handlar om

minskliga moten pfl Internet.

Susanne Odell air etnolog och

forskningsarkivarie vid Dia-

lekt-, ortnamns- och folkmin-
nesarkivet i Umefl (DAUM).

Hennes huvudsakliga forsk-

ningsintressen iir folkminnen

och musik.

Anja Petersen dr doktorand i
etnologi vid Lunds universitet.

Hennes avhandling handlar

om fotografier och kon i slutet

av 1800-talet.

Ann Pettersson rir etnolog och

arbetar som intendent och

dokumentationsansvarig vid
Mflngkulturellt centrum i Fittja.

Hon har bland annat arbetat

med projektet Helger och hag-

tider - folklore, migration och

kulturarv.

Owe Ronstrom 6r musikant

och professor i etnologi vid
Hogskolan pi Gotland. Till
hans forskningsomrd.den hor

musik och dans, etnicitet,

m6.ngkultur, ildrande och

kulturarv.

^234*



Karin Sjoberg iir arkivpedagog

vid Skflnes Arkivforbund i
Lund. Hon arbetar bland annat

med projekt riktade till skolor,

drir elever i olika irskurser trd,-

nas i att anvdnda och forhfllla

sig till arkivmaterial. Liknande

projekt genomfors ocks6' med

lf,rarstuderande.

Gciran Sjogflrd 6r arkivarie vid

Folklivsarkivet och doktorand

i etnologi vid Lunds univer-

sitet dar han arbetar med en

avhandling om telefoni. Hans

forskningsintresse rdr fram-

for allt kulturella betydelser

av tekniska forii.ndringar och

omvandlingar.

Fredrik Skott rir forskningsar-

kivarie vid Dialekt-, ortnamns-

och folkminnesarkivet i
Goteborg (DAG) och doktorand

i historia. Hans forskning

ror bland annat politik och

traditionsinsamling.

Margareta Stigsdotter 6r

universitetsadjunkt i etnologi

vid Lunds universitet. Hennes

intresseomride rdr framfor allt

biografiskt material frin 1700-

och 1800-talen.

]ohanna Stflhlb erg ar etnolog

och arbetar som forsknings-

arkivarie pi Folkminnesavdel-

ningen, Institutet for sprflk och

folkminnen i Uppsala. Hon

dgnar sig framfor allt it forand-

ringar av sedviinjor i samtiden.

- Nu con vr JUL rcEN -

Birgitta Svensson f,r professor

i etnologi vid Stockholms uni-

versitet. Hon arbetar med bide

historiska och samtida per-

spektiv och hennes forskning

ror bland annat landskap och

globalisering av stadslivet.

Anna Ulfstrand iir etnolog och

fotograf, knuten till Stockholms

lans museum och Mingkulturellt

centrum i Fittja. Hon itr bland

annat projektledare for Helger

och hogtider - folklore, migra-

tion och kulturarv.

Tora WalI ?ir folklorist vid

Nordiska museets arkiu dar hon

ansvarar for Folkminnes-

samlingen och frigor om folktro,

folkmedicin, folkdiktning och

traditioner. Hennes speciella

intresseomriden rdr bland

annat karleksmagi, overnaturliga

vdsen och muntligt beriittande.

Eva Wolf iir fil. dr i etnologi vid

G6teborgs universitet. Hennes

forskning ror framfor allt kul-

turell mflngfald och kulturella

kontakter i sflviil nationella

som internationella samman-

hang, bland annat med

utgflngspunkt i den moderna

svenska utlandsturismen.

Susanne Wollinger dr univer-

sitetslektor pi Lrirarutbildning-

en vid Malm6 Hogskola och

fil. dr i etnologi. Hon arbetar

med frigor som bland annat

ror levnadsvillkor och hand-

lingsutrymmen, arbetsliv och

fo r 2indrin gsp ro ce s s e r.

Per-Anders Ostling iir fiI. dr i
etnologi och har arbetat som

fo rsknings arkivarie vid

Folkminnesavdelningen, Insti-

tutet for sprik och folkminnen

i Uppsala. Hans forskning 16r

friimst trolldomspro cesser,

folkliga och larda trosforestiill-

ningar samt asatroende.
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Det iir den 24 december 2005. Tomten iir pi hemv?ig efter att ha delat ut iretsjulklappar i Halsbhck pi Tjiirn.

Foto: Peter Lundvall i privat iigo,
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