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Vi stiger tidigt opp 
och bjuder saffransdopp 
med ljus i håret på Lucia. 
Sen rustas i vart kök 
och överallt är stök, 
från kungens slott till grisens stia. 
 
Och allesammans ska 
så många klappar ha, 
och därför har vi ryslig brådska, 
för nu är det jul igen, 
ja nu är det jul igen, 
och julen varar ända till påska. 

 
                         Elsa Beskow 

 Nu tindrar stjärnor i det blå 
i hus och fönster likaså 
och alla röda tomtar gå 
med vita skägg och luvor på. 
 
Ge oss musik, fiolen stäm 
och sjung om julen och Betlehem! 
Låt Staffan vattna fålar fem 
och god havre fodra dem. 
 
Låt friden komma till envar 
sen Kalle Anka tystnat har 
sen klapputdelningen är klar 
och bara sömnigheten är kvar. 

 
              Lennart Hellsing 

FRÅN OSS ALLA TILL ER 
ALLA 

EN RIKTIGT GOD JUL 

Vå r fö rstå julspeciåltidning. Den håndlår öm julen, bårå julen öch ingen-
ting ånnåt å n julen. Kånske lite nyå r öckså  fö rresten. 

I dettå speciålnummer hår vi blånd ånnåt, en måsså julberå ttelser, bå de 
röligå öch lite mindre röligå, nå gön ö nskejul öch lite juldikter. Vi hår 
öckså  såmlåt lite julfåktå, en intervju med en åv julens huvudpersöner 
öch rent ållmå nt lite tånkår öm julen. Vi höppås ni få r en trevlig lå sning. 

Jåg, Töny, hår såmlåt ett pår juldikter söm jåg vill bjudå på : 
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DETTA ÄR LUNDS FONTÄNHUS 

Lunds Föntå nhus verksåmhet å r 
inriktåd på  ått stö djå persöner med 
psykisk öhå lså, då r fökus ligger på  det 
friskå hös individen. Verksåmheten 
tår sin utgå ngspunkt i föntå nhusrö rel-
sens grundlå ggånde vå rderingår. Den 
så  kållåde föntå nhusmödellen utgå r 
frå n ett helhetsperspektiv söm bygger 
på  delåktighet, medbestå mmånde öch 
deltågånde i ett såmmånhång söm 
tå cker in helå livssituåtiönen. Må let å r 
ått i stö rstå mö jligå utstrå ckning mö tå 
må nniskör frå n ett sjå lvhjå lpsper-
spektiv. Verksåmheten inrymmer 
ölikå årbetsenheter: köntörs-, kö ks- 
öch serviceenheten, redåktiönen,  
studentenheten, ”En vå g fråmå t” , 
EXÄK(T) öch ”Grö nå Fingrår”. I så vå l 
årbetsenheternå söm pröjekten årbe-
tår håndledåre öch medlemmår sidå 
vid sidå. 

Föntå nhusverksåmheten bedrivs i en 
våcker påtriciervillå med tillhö rånde 
trå dgå rd i centrålå Lund. Den unikå 
miljö n inbjuder till trivsel öch årbets-
glå dje. Lunds Föntå nhus verksåmhet 
å r mö jlig tåck våre det såmlåde engå-
gemånget hös Föntå nhusets spönsö-
rer, stö dmedlemmår, medlemmår, 
håndledåre öch völöntå rer. 

Mer införmåtiön öm verksåmheten 
finns på  vå r hemsidå 

www.lundsföntånhus.se 

Du kån å ven gillå öss på  Fåceböök 

www.fåceböök.cöm/lundsföntånhus 

OMSLAGET  

Tömten så klårt 

  



 

Gissa rätt och vinn      
drömgod choklad              
vid Lunds Fontänhus                    
julaftonsfest! 

 

HUR 
MÅNGA 
RUSSIN  
FINNS 
I KAKAN? 

OBS!  

Fyll i ditt namn i lis-
tan på Fontänhusets 
reception. Skulle 
flera gissa rätt, så får 
ni dela på vinsten: 
en mumsig pralin-
låda! 

Gunilla håller i täv-
lingen på julafton.  

VÄLKOMMEN & LYCKA TILL! 

-Jag tror det är många. Minst hundra eller tusen. 

? 



Göd Jul, glö gg, peppårkåkör, mys, fåmilj öch vå n-

ner eller….? 

Om du, liksöm jåg tillhö r de må nniskör söm inte 

ingå r i nå gön fåmilj eller vå nkrets, så  kånske du 

öckså  hår hår upplevt hur ensåmt det kån vårå 

nå r må nniskör runtömkring (öm det finns nå grå 

då r ö verhuvudtåget) så ger ”Göd Jul öch vi ses ef-

ter helgernå!” Fö r ått sedån fö rsvinnå in i fåmil-

jens öch vå nnernås öftå vå l stå ngdå börgår, då r 

vånligtvis ingen frå mmånde å r vå lkömmen. 

Kånske hår du liksöm jåg bö rjåt ått bå vå infö r ju-

len flerå må nåder innån den infåller? Kånske ått 

å ngesten smyger sig på  öch till öch 

med stegrås till pånik 

emellånå t, infö r vetskåpen 

öm ått julen öch nyå r öch 

trettönhelgen kömmer 

med öå ndligå dågår, tim-

mår öch minuter åv en-

såmhet, isölering öch 

kånske å ngest öch de-

pressiön p g å åv dettå. 

Jåg vet må nniskör söm så ger sig å lskå ått vårå en-

såmmå, men jåg tillhö r inte dem. Nå r jåg å r en-

såm bryts jåg lå ngsåmt (iblånd snåbbt) sö nder, så  

ensåmhet öch isölering å r fö r mig en frå gå söm 

håndlår öm liv öch dö d, öm ö verlevnåd, hur skå 

jåg klårå den hå r julen? Hur skå jåg klårå de hå r 

helgernå?  

Frå n tidigåre periöder i mitt liv då  jåg håft må nni-

skör ömkring mig, vet jåg ått julen öch helgernå 

å ven i dettå fåll kån vårå svå r. Kånske sitter mån 

då r inspå rråde tillsåmmåns öch lå tsås ått ållt å r 

brå medån klumpen i mågen öch å ngesten vå xer. 

Eller så  explöderår det i brå k. Då  kån mån öckså  

kå nnå sig vå ldigt ensåm. Omgiven åv må nniskör, 

men ensåm å ndå , kånske kå nnå sig fåst i en situ-

åtiön mån inte så  lå tt tår sig ur.  

Jåg beslö t mig fö r ått bege mig ut i Föntå nhusets 

myller åv må nniskör öch frå gå öm åndrå hår 

nå grå tånkår öch kånske tips öm dettå: hur o ver-

lever man julen?  

Några röster ur Fontänhusets vimmel: 

Sebastian: Påtvingåd ensåmhet är ålltid värre, 

så  jåg brukår ålltid se på  min ensåmhet söm sjå lv-

våld. Jåg fö rsö ker ått inte hå nå grå fö rvå ntningår, 

så  det söm hå nder blir nå göt brå. Om mån å r en-

såm ö ver jul öch nyå r kån det vårå brå ått i fö rvå g 

plånerå in ått gå  på  nå grå öffentligå åktiviteter, 

tex ått gå  på  Föntå nhuset eller RSMH. Jåg fö rsö -

ker då  tå nkå ått jåg å r inbjuden till de såkernå, 

men jåg må ste inte gå , öch då  blir det sjå lvvåld 

ensåmhet öm jåg inte gå r. Mitt tips å r 

ått fö rsö kå plånerå sin en-

såmhet; Våd vill jåg gö rå de 

hå r dågårnå?  Ett ånnåt tips 

å r ått ge sig ut öch ömge sig 

med mycket ”stimuli” fö rst 

så  blir det skö nt ått vårå 

sjå lv sedån. Om du kå nner 

dig blyg eller öså ker gå  ut 

till ölikå öffentligå hå ndel-

ser, tex en julmårknåd, lå tsås ått du 

å r söciål öch pråtå med må nniskör söm stå r då r 

öch så ljer.  ”Fåke it til yöu måke it” Det viktigå å r 

inte våd mån så ger, utån ått vårå i en kömmuni-

kåtiön, ått hå köntåkt. Ett ånnåt tips å r ått brytå 

ner tiden i små bitår. Om det å r jöbbigt tå nk ått 

”nu tår jåg den hå r hålvtimmen, eller nu tår jåg de 

hå r två  minuternå… Det viktigå å r ått tå nkå ått 

det gå r ö ver, å ngesten eller depressiönen köm-

mer ått slå ppå, det kömmer ått kå nnås bå ttre. 

Mattias; Jul är en blåndåd upplevelse. Jåg firår 

ålltid med min fåmilj. Det brukår vårå brå. Bå ttre 

nu å n fö rr. Nå r jåg vår yngre kunde jåg kå nnå mig 

lite utånfö r. Nu brukår jåg se fråm emöt julen. Vi 

kö per vå rå julklåppår öch å ter tillsåmmåns. Om 

mån kömmer i en situåtiön söm inte kå nns brå så  

kån mån fö rsö kå drå sig ur. Det kån tex vårå öm 

mån å r lite tystlå ten söm jåg, då  kån det vårå lite 

jöbbigt ått sittå vid bördet lå nge, Då  brukår jåg 

HUR ÖVERLEVER MAN JULEN? 

 

...öå ndligå dågår, 

timmår öch minu-

ter åv ensåmhet... 



drå mig undån. En ånnån såk söm å r viktig å r ått 

mån behö ver inte hå llå fåst vid tråditiöner söm 

mån inte må r brå åv. 

Martina: Mitt tips inför julen är ått tå det 

lugnt öch njutå åv ått vårå ledig. Jåg brukår 

tyckå ått det å r skö nt. Jåg fö rsö ker ått inte 

stresså upp mig öch ått njutå åv fåmiljens så ll-

skåp. Om det å r jöbbigt kån 

mån ålltid gå  till Föntå nhuset 

så  mån firår jul nå gön ånnån-

ståns .Minå tips å r ått fö rsö kå 

fö rberedå tex ått  håndlå jul-

klåppår relåtivt tidigt, ått fö r-

sö kå plånerå måtlågningen 

innån så  det inte blir stressigt 

i sistå minuten. 

Niklas: Jåg brukår träffå få-

miljen öch det å r brå. Om 

mån kå nner sig ensåm å r det 

brå ått fö rsö kå hå nå gönståns 

ått gå  på  dågårnå, så rskilt öm 

mån å r årbetslö s. Det å r vik-

tigt ått mån lå rå kå nnå fler 

må nniskör. Ensåmhet berör 

på  må ngden, det kån vårå 

skö nt ått vårå ensåm nå grå 

timmår men det kån bli fö r 

mycket. Det å r lå ttåre ått vårå 

ensåm öm mån vet ått mån 

hår nå gönståns ått gå . Mitt tips å r ått fyllå en-

såmhet med ått lyssnå på  musik öch rådiö. Ätt 

hå intressen å r ett brå så tt ått fyllå ensåmheten 

med nå göt brå. Det å r öftåst det mån glö mmer 

ått mån hår nå r mån å r ensåm, ått mån hår in-

tressen. Jåg tycker intressen å r viktigå fö r mån 

hittår tillbåkå till sig sjå lv genöm intressen. Det 

å r viktigt ått vetå ått öm mån sitter ensåm ått 

mån å r inte ensåm öm ått sittå ensåm. Om mån 

inte hår jöbb kån fö reningslivet vårå en brå vå g 

ått bö rjå. Det betyder mycket ått kunnå gå  hit 

till Föntå nhuset. Det å r brå ått förtså ttå det mån 

tycker å r kul öch inte fökuserå så  mycket på  ått 

det å r jul. 

Mymlan: Jåg hår försökt överlevå julen på 

ölikå mer eller mindre pånikårtåde så tt. Nå grå 

å r spåråde jåg ållt jåg kunde fö r ått kunnå å kå 

bört nå grå dågår ö ver julen, jåg å kte t ö m på  

retreåt fö r ått inte behö vå vårå ensåm tröts ått 

jåg inte må dde brå åv ått vårå i tystnåd öch still-

het. Jåg hår vårit på  klöster fåst jåg inte å r reli-

giö s. Tillslut örkåde jåg inte fly. Då  bö rjåde jåg 

”knårkå” bö cker, nå r helgen nå rmåde sig rusåde 

jåg till bibliöteket innån 

de stå ngde öch råfsåde 

ihöp två  jå ttestörå kås-

sår med bö cker fö r ått 

klårå mig ö ver helgen. 

Eftersöm jåg inte håde 

nå grå må nniskör öm-

kring mig eller nå göt 

eget liv flydde jåg in i 

bö ckernås vå rld, fylldå 

med åndrå må nniskörs 

liv. En ånnån ö verlev-

nådslinå fö r mig hår 

vårit ått lyssnå på  rå-

diö. I å råtål fö ljde jåg en 

bemånnåd rådiökånål 

då r det nå stå helå dyg-

net sitter en må nniskå 

öch ånnönserår musi-

ken. Det gö r jåg förtfå-

rånde nå r jåg behö ver. 

Ätt hö rå en ånnån le-

vånde må nniskås rö st 

hjå lper mig ått kå nnå ått jåg inte å r ensåm i uni-

versum, det hjå lper mig ått hå llå kvår kå nslån 

åv ått finnås så  jåg inte fö rsvinner helt. Jåg hår 

öckså , söm må ngå åndrå, håft julår öch störhel-

ger nå r jåg vårit inlågd på  psyket eftersöm jåg 

brutit såmmån. Det kånske lå ter könstigt, men 

det hår vårit brå julår å ven öm jåg må tt jå ttedå -

ligt. Det viktigåste tycker jåg å r ått vå gå sö kå 

hjå lp öm mån må r då ligt. Tvekå inte ått ringå ett 

hjå lpnummer söm Nåtiönellå hjå lplinjen eller 

Mind eller jöurhåvånde medmå nniskå eller 

prå st (mån behö ver inte vårå religiö s), blir det 

fö r mycket å ngest öch svårtå tånkår så  vå ntå 

inte utån tå telefönen öch ring. De finns då r fö r 

dig öch fö r mig öch fö r ållå söm behö ver.                                                            

ANNA 



 

 Gå  till Föntå nhuset eller RSMH 

 Gå  ut med hunden å ven öm du inte hår nå gön 

 Köm ihå g ått å tå öch sövå 

 Sö k köntåkt med åndrå i brå såmmånhång, live eller viå söciålå medier, tex Fåceböök 

 Lyssnå på  rådiö eller hå TV:n på  

 Lyssnå på  musik 

 Ä gnå dig å t dinå intressen 

  

    Om du är i en jobbig, social situation: 

 ”Escåpe tö the töilet” – gå  på  töå åntingen du behö ver eller ej – Vå l då r; Ändås 

 Så g ått du tår lite luft – gå  runt kvårteret 

 Gå  undån öm det blir fö r mycket 

 Minimerå tiden öm du kån, gå /å k hem tidigåre 

 Så tt dig i en stöl öch drö m dig bört 

 Befinner du dig i en hötånde situåtiön psykiskt eller fysiskt – lå mnå den direkt  

 

   Ge inte upp. Om du inte orkar mer; sök hjälp 

 Ring nå gön ått pråtå med – KRISRUTÄN; 

 MIND tel. 90101 ö ppet vårje dåg kl 06-24 

 Mind.se 

 Jöurhåvånde medmå nniskå: tel. 08-7021680 ö ppet vårje dåg kl 21-06 

 Hjå lplinjen tel. 0771-220060 ö ppet vårje dåg kl 13-22 

 Jöurhåvånde prå st (du behö ver inte vårå religiö s) ö ppet vårje dåg klöckån 21-06 ring 112 

öch frå gå efter jöurhåvånde prå st 

 Vå rden, ö ppet dygnet runt, tel. 1177 

 

112 – Akutnumret. När livet står på spel precis i detta nu kan du få hjälp här. 

 

JULÖVERLEVANDETIPS: 



Snö n hår dålåt ner frå n skyn öch nere i stån hår 

julbelysningen såtts upp.  
 Jåg hår tågit på  mig 

min vårmå hö stkåppå 
öch å r på  vå g ner möt 

stån fö r ått håndlå jul-
klåppår, nere blånd åf-

få rsgåtörnå trå ngs/
skyndår fölk med kåssår 

under årmårnå, en del 

stressigåre å n åndrå. 
 Det fick mig ått 

tå nkå på  hur stressåde 
fölk blir ö ver julen, mån 

skå hinnå lågå måt, 
håndlå den lå ckråste julbelysningen öch grånen 

öch helst pyntå huset i finå rö då öch vitå nyånser. 

Och det fick mig ått tå nkå på  hur mycket vi egent-

ligen öffrår fö r ått julen skå bli så  perfekt utå t sett 
söm mö jligt. Börde vi inte 

fökuserå på  ått njutå åv 
våråndrås gemenskåp?                                              

 Julen kån bli perfekt 
å ndå , fåst vi drår ner på  

tempöt nå grå håck. Ätt firå 
en lugn öch mysig jul till-

såmmåns med dinå nå rå 

öch kå rå kån vårå helt fån-
tåstiskt. Men å r det nå gön-

ting vi börde gö rå, så  å r 
det ått plånerå vå l öch inte 

vårå ute i sistå sekunden.                                                                           
 Fö r öm vi gö r det, kån julen bli ålldeles, åll-

deles underbår.  

Martina 

 TANKAR INFÖR JULEN 

Då  vår det dågs igen öch klurå ut våd mån skå ge 

bört i julklåpp. Tyvå rr kån det fö r en del åv öss 

vårå en kå llå till å ngest (eller mer å ngest). Fö r 

åndrå kån det istå llet vårå en rölig utmåning. 

Oåvsett vilken kåtegöri du tillhö r så  å r det i ållå 

fåll kul ått få  genömtå nktå julklåppår. 

 Min erfårenhet å r ått fölk, i ållå fåll vuxnå, 

mest uppskåttår julklåppår söm kån beskrivås 

söm en förm åv upplevelse. Hå r tå nker jåg i fö rstå 

hånd på  nå gön förm åv åktivitet eller såker söm 

gå r ått å tå. Ett så kert kört våd gå ller åktiviteter 

söm de flestå kån uppskåttå, å r ett presentkört på  

biö eller t.ex. ett presentkört till chöklådprövning. 

Det kån döck vårå presenter söm inte ryms i jul-

klåppsbudgeten nå r inkömsten bestå r åv sjuk-

penning eller sjukerså ttning. Ett budgetålternåtiv 

i den hå r genren kån då  vår ått ge bört en egen 

må ltid i julklåpp. Mån kån t ex ge bört en middåg 

då r mån sjå lv stå r söm köck öch bjuder hem per-

sönen eller persöner till sitt eget hem. Ändrå bud-

getålternåtiv kån vårå ått båkå lussekåtter öch ge 

bört en på se med lussekåtter i julklåpp (kån lå tt 

upprepås fö r må ngå ölikå julklåppsmöttågåre). 

Ifåll persönen, söm du vill ge julklåpp till, hår en 

trå dgå rd så  kån mån ge nå grå timmårs trå dgå rds-

årbete.  

 Det å r bårå fåntåsin söm kån så ttå grå nser 

på  våd  mån kån hittå på  under det hå r temåt åv 

julklåppår.                                                                                                                             

                                                                           Gunnar  S 

 

BARA NÅGRA JULKLAPPSTIPS! 



Julen å r en hå rlig tid.  

 Må nniskör å r öftå glådå öch trevligå nå r ju-

len vå l å r kömmen. Julåftön öch nyå rsåftön vår 

brå dågår ått jöbbå under de å ren jåg vår ånstå lld 

i butik. Kundernå vår så  fö rvå ntånsfullå infö r då-

gens senåre trevligheter.  Det å r öckså  röligt ått få  

delå ut peppårkåkör öch gödis till fölk. 

 Jåg tycker å ven öm ått kö på julklåppår. Ätt 

kö på presenter å r fö r mig fåktiskt å nnu röligåre 

å n ått få . Det å r så  röligt ått tå nkå ut öch plånerå 

våd mån skå inhåndlå. Speciellt till bårn. Derås 

ö gön tindrår så  mycket nå r de ö ppnår sinå påket 

öch upptå cker våd söm finns innånfö r ållt påpper 

öch ållå presentsnö ren.  

 Dessutöm å r det så  våckert ö verållt utöm-

hus. O ver citygåtörnå hå nger julbelysning. Buti-

kernå pyntår så  fint i sinå skyltfö nster. Fölk hår 

ljusståkår uppe öch belysning i trå dgå rdår öch på  

bålkönger. Mån få r påckå upp sitt eget julpynt öch 

dekörerå hemmå. Hemmet ser lite ånnörlundå ut 

frå n hur mån hår det under resten åv å ret. Det 

blir mer ömbönåt öch gånskå hemtrevligt.  

 Det brukår öckså  vårå så  fåntåstiskt göd 

måt under julen, till exempel sill, kö ttbullår, 

prinskörv, å gg öch pötåtis. Jåg å lskår ris å´lå 

Måltå med jördgubbssylt. Sen brukår jåg påsså på  

öch å kå till minå hemtråkter öch hå lså på  min 

måmmå. Under nyå r hår jåg öftå firåt med vå n-

ner. Hår döck suttit sjå lv under bå de jul öch nyå r 

ett pår gå nger öckså . Så  lå nge det å r sjå lvvålt å r 

det ingå pröblem fö r mig. Jåg hår inget behöv åv 

ått ålltid vårå så rskilt söciål. Jåg tycker öm ått 

vårå ensåm så  lå nge det inte å r vårje dåg, helå ti-

den. Ensåmhet fö r mig å r inte nö dvå ndigtvis åv 

öndö. Jåg å r en HSP-persönlighet öch hår öftå be-

höv åv ensåmhet fö r ått klårå åv ått sörterå ållå 

intryck. Fö r ett pår å r sedån håde jåg en vå ldigt 

lå ng periöd då r jåg åldrig vår ensåm na gonstans, 

inte ens fem minuter. Jåg minns ått det kå ndes 

gånskå stressånde nå r jåg åldrig fick vårvå ner 

nå gönståns, vårken hemmå, på  bussen eller på  

jöbbet. Det fånns inte tid till det heller. Nå r jåg 

köm hem vå ntåde ålltid en gigåntisk disk, två tt, 

undånplöckning, måtlågning, håndling med merå, 

puh. 

 Nå vå l, å ter till julen. I å r vet jåg fåktiskt inte 

hur den kömmer ått se ut. Jåg vå ljer ått levå dåg 

fö r dåg öch kömmer inte ått plånerå lå ngre å n så . 

Höppås ått det blir brå öch röfyllt öåvsett våd 

söm hå nder. Jåg kömmer i ållå fåll ått glå djå mig 

å t hur fint det å r nere på  stån öch insupå åtmösfå -

ren då r jåg å r ute öch prömenerår.         

Marie K 

JULEFR D 



- Hej, Tomten! 

- Höhö! 

- Var bor du? 

- Jåg bör ju hö gt uppe i nörrå Finlånd, Rövåniemi, 
vet du vå l! 

- Ja, förlåt, så tanklöst av mig. 

- Jå, verkligen, Höhö! 

- Men, är det inte ensamt där uppe? 

- Äldrig i livet, då r å r det lugnt öch skö nt. Och så  
hår jåg ju minå kölleger då r öckså ! 

- Ja, ni brukar ju ha 
konferens där uppe 
på sommaren? 

- Jåjåmå n, Höhö! 

- Men nu stundar 
väl jobbigare tider? 

- Jö, det fö rstå s. Men å  
åndrå sidån få r jåg ju 
trå ffå ållå nissårnå 
igen. Jåg hår hyrt in 
extrå må ngå nissår i 
å r. 

- Jaså, tomten vän-
tar sig att det är fler 
paket som ska leve-
reras i år, då? 

- Jå, det blir fler öch fler fö r vårje å r! 

- Hur lång tid tar det att tillverka alla leksa-
kerna? 

- Vi kö r extrå lå ngå årbetsdågår frå n mitten åv 
növember. 

- Men, blir inte nissarna trötta då? 

- Nej då . De örkår nå stån hur lå nge söm helst. Det 
hår du vå l sett i dökumentå ren på  julåftön. 

- Ja, de ser ju väldigt utvilade och glada ut. 

- Jö, jåg hår hålvåutömåtiseråt verkståden. Än-
nårs hinner vi åldrig bli klårå i tid. Du ser ju hur 
effektivt vi årbetår! 

- Måste man verkligen ha ätit upp sin spenat 
för att få sin julklapp? 

- Int´ vet jåg. Frå gå hån söm så ger det. De hå ller 

en jå klå ördning på  de små  bårnen! 

- Hur många människor besöker du varje jul-
afton? 

- Ojöjöj, det kån jåg inte svårå på , men må ngå blir 
det. 

- Hur många renar har du? 

- Tölv stycken. De jöbbår i skift fyrå öch fyrå. 

- Hur mycket lav går det åt en julafton? 

- Ocköcköck!  Vilkå frå gör du stå ller. Hur skå jåg 
kunnå hå llå redå på  det? De skå ju å tå minst fyrå 
gå nger under julåftön. 

- Hur många paket 
delar du ut på julaf-
ton? 

Men kå rå du, hur skå 
jåg kunnå vetå det? 
Höhö 

- Hur hittar du hem 
till alla? Har du 
GPS? 

- Våddå fö rnå t så 
du??? 

- Ja, en sådan där….. 
äh, glöm det! 

- En VVS? Våd fåsen 
å r det? Nej, jåg hår kö rt 

såmmå tur så  lå nge jåg kån minnås, så  nög hittår 
jåg! 

- Har du en adresslista, då? 

- Håhå, nu sköjår du vå l med mig, Höhö! 

- Du har många som hjälper dig i verkstaden. 
Var har du fått tag på alla? 

- Jömen, det å r såmmå å r frå n å r, verkligen snå llå 
öch hjå lpsåmmå nissår! 

- Men kan tomten verkligen flyga iväg sådär 
som man ser på TV? 

- Jåmen, nu blir jåg nå stån trö tt på  dinå dummå 
frå gör. Lå gg inte nå sån i blö t hå r inte. 

- En sista fråga bara. Hur gammal är tomten? 

- Nå , nu hår jåg inte tid med dig lå ngre. Nu skå 
renårnå hå måt. HOHO! 

UNDER LUVAN PÅ EN TOMTE 

Glada tomtar härjar på konferens i Härjedalen 



En könstgjörd spindel med nå t 
fö rekömmer öftå i ukråinskå 
julgrånsdeköråtiöner. Ett spin-
delnå t söm hittås på  julåftöns 
mörgön trös bringå lyckå. 
 
Julgrånår å r å tbårå. Må ngå de-
lår åv grånår öch tållår kån 
å tås. Bårren innehå ller mycket 
C-vitåmin. Köttår innehå ller 
öckså  mycket nå ring. 
 
1996 fö rbjö ds julkö rer 
(Christmås cåröling)  i två  
störå shöppingcenter i Flöridå 
efter ått håndlåre öch shöp-
påre klågåt på  ått julkö rernå 
vårit fö r hö gljuddå öch tågit 
fö r mycket plåts. 
 
I Störbritånnien hår mån å tit 
julpåjer sedån 1700-tålet. Ätt 
å tå en påj på  vår öch en åv ju-
lens 12 dågår så gs bringå lyckå 
under kömmånde å rs 12 må -
nåder. 
 
I Sverige öch Finlånd vår fö rr i 
tiden dubblå bö ter på  ållå 
brött under julfriden. 
 
Det uppskåttås ått ungefå r 400      
000 må nniskör vårje å r blir 
sjukå efter ått hå å tit gåmmål 
julmåt. 

 
Det fö rstå julkörtet skåpådes i 
Englånd den 9 december 1842. 
 
Den nördeuröpeiskå seden 
med ljus i grånen hå rståmmår 
frå n trön på  ått det skyddåde 
skögsmårkens ånde nå r åndrå 
trå d tåppåde lö ven under vin-
tern. 
 

 

MÄRKLIGA  
JULFAKTA 

                              MIN DRÖMJUL 

ATT FIRA JUL TILLSAMMAS MED NÅGON MAN 

TYCKER OM SKULLE VARA SÅ FINT. ATT HYRA EN 

STUGA I VÄRMLAND. DÄR VI HADE PYNTAT SOM 

MAN GÖR I USA. EN VARGFLOCK HADE YLAT I 

NATTEN MOT FULLMÅNEN. AH SUCK! MIN ÄLS-

KADE DET ÄR DU SOM ÄR HÄR. BRODER VARG. 

JAG KÄNNER IGEN DITT YLANDE. VI HAR MÖTTS 

FÖRUT. FOTSPÅR I SNÖN EFTER TOMTEN. PAKET 

UNDER GRANEN. 

DET SKULLE VARA SÅ MYSIGT ATT VARA 

DÄR ÖVER JULHELGEN. SÅ KLART HADE 

NÅGON JAG LITAR PÅ TAGIT HAND OM  

KATTERNA MEDANS JAG VAR BORTA.      

SÅ UNDERBART MIN ÄLSKADE ATT VARA  

SLUTEN I DIN FAMN OCH FÅ KÄNNA SIG 

SÅ TRYGG. GLAD JUL, GOD JUL. 

                                                             CICKY 



Julafton 24 december 2018 

 

Midvinternattens köld är hård 

Stjärnorna gnistra och glimma 

Alla på Baravägen får sin vård 

Och jag får min dikt att rimma 

 

Fontänhuset firar jul hela dan 

Regnet plaskar på fur och gran 

Alla hjälps åt med maten 

Samt med dukning av glas och faten 

 

Fontänhuset sjuder av värme och iver 

Jag gläds också när jag sitter här o skriver 

Och lyckas sätta rimmen 

I denna dikt om julmidnattstimmen 

                                                                                  Lena H. 



INSNÖAD? 



Maria: 
-Jåg fick mest påket åv ållå. Oftå smö g jåg upp på  åndrå vå -
ningen fö r ått lå så Båmse fö r ått slippå umgå s med slå kten.  

Åsa: 
-Måssör. Vi bödde hös mörmör öch mörfår öch firåde hös 
fårmör öch fårfår såmtidigt. Vi håde lunch klöckån 1, då ref-
ter prömenåd, klöckån 3 Kålle Änkå, Klöckån 4 Kåffe öch 
Klöckån 5 julklåppår. 
Klöckån 7 vår det måt hös fårmör öch fårfår, så  det vår ett 
spå ckåt schemå. 

 
Victor: 
-Vi håde en tråditiönell jul. Helå tjöckå slå kten 
köm öch påppå brukåde klå  ut sig till tömte. Jåg 
drög åv skå gget frå n tömten en gå ng, öch så g ått 
det vår påppå. Så  sedån dess slutåde jåg trö på  
tömten. 
Vi håde mycket julmåt, grån öch köllåde på  Kålle 
Änkå.  

Katarina: 
-Jåg firåde med min fåmilj öch slå kten. Min 
måmmå bjö d hem minå fyrå kusiner söm å r 
å ldre. Sedån hår det vårit ölikå, nå gön gå ng 
med möster, nå gön gå ng med fåster. 

VAD HAR DU 
FÖR MINNEN 
FRÅN JULEN 
NÄR DU VAR 

LITEN? 



På  skyltsö ndågen å r det tråditiön ått gå  in 

på  Ählgrens Könfektyr i Lund öch håndlå 

götter. Vill mån hå Ä KTÄ chöklådpråliner 

UTÄN kemikålier så  få r mån vårå beredd på  

en lite hö gre köstnåd. MEN! Det å r vå rt 

vårtendå slånt. Fö r småken hös desså ljuv-

ligheter skickår dig råkt in i himmelriket. 

Tyvå rr hår jåg inte rå d ått befinnå mig i him-

len mer å n en gå ng i må nåden. Dettå ef-

tersöm prålinernå per hektö  köstår mer å n 

ett kexchöklåd på  Könsum. 

Cicky 

 

VARNING! VANEBILDANDE! 

Vem behöver psykolog när 

choklad förstår utan att 

fråga? Hö! Hö! 

Värt  ett besök även om det är 

stängt. Du kan ju se allt detta       

genom rutan på Fiskaregatan. 

Sedan när man kommit till sina sin-

nens fulla bruk kan man dansa loss 

kalorierna. (Fast egentligen är det ju 

inte så mycket kalorier i choklad.)  

Hurra! 

Hälsningar Pippi, Cickys alias 



Minns med vå rme min bårndöms julår 

hös min å lskåde mörmör öch mörfår. Nå r 

jåg vår liten på  60 – öch 70 – tålet så  

bödde jåg öch min fåmilj på  Frö sö n i Jå mt-

lånd. Mörmör öch mörfår bödde 10 mil 

nörr öm Frö sö n i en liten by söm heter 

Strånd. Flerå julår firåde vi hös dem i de-

rås vedeldåde hus med utedåss. Vå ldigt 

ömödernt men så  mysigt ur bårnperspek-

tiv. Huset, söm numerå å r rivet, bestöd åv 

två  vå ningår öch på  gå rden fånns å ven en 

båkstugå öch en snickårböd. En jördkå l-

låre fånns 

öckså  öch 

på  dess 

plå ttåk bru-

kåde vi å kå 

kånå nå r 

det vår vin-

ter.  

 Fö r ått 

kömmå till 

Strånd bru-

kåde vi å kå 

rå lsbuss 

öch sedån å kå tåxi den sistå biten. Vi å gde 

så llån en bil. Vå r fåmilj bestöd åv måmmå, 

påppå öch så  fem syskön. 

 Minns så  vå l hur mörmör öch mörfår 

tög emöt öss med sin ålldeles speciellå 

vå rme öch vi kråmåde våråndrå öch vi 

ömslö ts åv den hå rligå stugvå rmen söm 

det blir nå r endåst spisår öch kåminer 

vå rmer upp en stugå. Vintrårnå vår ålltid 

rikå på  snö  öch rejå l kylå. Dettå gjörde ått 

det ålltid fånns måssör åv mö jligheter till 

lek, pulkåå kning, skidå kning öch snö -

böllskåstning. Kån inte minnås ått vi håde 

lå ngtrå kigt eller vår sysslölö så.  

 Mörmör håde båkåt måssör med 

gödå kåkör öch julgödis öch ållrå gödåst 

vår den sörtens kåkå söm kållådes rull-

rå n. Det fånns å ven schåckrutör, måndel-

musslör, finskå pinnår, chöklåddöppåd 

måndelmåsså, knå ck mm mm.  

 Nå gön utså gs till ått vårå tömte öch 

julklåppårnå utdelådes nå r vi ållå sått 

såmlåde i den 

lillå kåmmåren. 

Grånen vår så  

våcker med sinå 

gåmmeldågs jul-

kulör i glås. 

Ä nglåhå r prydde 

julljusen.  

  Nå r vi bårn 

skulle gå  öch 

lå ggå öss så  tög 

vi såts öch 

språng upp fö r 

tråppån till ö vervå ningen då r sövrummen 

lå g. Då r stöd vå rå så ngår nybå ddåde med 

månglåde låkån öch riktigt tungå vinrö då 

tå cken. 

 Desså julår på  låndet minns jåg med 

vå rme öch ö nskår iblånd ått jåg kunde få  

upplevå bårå en endå gå ng till.  

 O nskår ållå en riktigt Göd Jul & Gött 
Nytt Ä r! 

Maria O 

JUL HOS MORMOR OCH MORFAR 



Må ste brevbå råre ålltid stånnå på  sin pöst? 

Kån en meteörölög stigå i grådernå? 

Få r en meteörölög slå ppå vå der? 

Kån en trå dgå rdsårbetåre bitå i grå set? 

Få r en söm kö per glåsö gön en ånnån syn på  tillvå-

rön? 

Kån en måssö r få  kållå fö t-

ter? 

Kån en söm metår få  sinå 

fiskår vårmå? 

Kån en meteörölög jöbbå fö r 

hö gtryck? 

Kån en jå rnvå gsånstå lld 

bytå spå r, eller skenår hån 

ivå g? 

Kån en pöesiskrivånde prå st 

bytå stift? 

Kån en elektriker hå kön-

tåktsvå righeter? 

Kån en snickåre gå  in i vå g-

gen? 

Kån en kirurg lö så knivigå 

pröblem? 

Få r en töffelmåkåre skö sig 

på  åndrå? 

Hå nger det på  hå ret öm fri-

sö ren få r nå gön lö n? 

Hår du hö rt öm snuskhummern söm håde ett 

skålbölåg? 

Blir mån elektriker fö r spå nningens skull? 

Ä r låmpfåbrikånten ett ljushuvud? 

Kån en körvgubbe hå llå sig i skinnet? 

Kån en körsördsmåkåre levå ett inrutåt liv? 

Lever en tåx ett riktigt hundliv?  

Hår en bråndmån ett brinnånde intresse fö r sitt 

jöbb? 

Ä r bråndmånnen eld öch lå gör nå r det brinner? 

Kån en å lg tå en Djur Kånd? 

Kån en skribent dråbbås åv pennålism? 

Kån en bråndmån gå  i lå g-

skör öch pråtå slång? 

Kån en elektriker vårå 

slåddbårn? 

Ä r tåltråsten en hejåre på  

måtte? 

Få r de söm årbetår på  

smedjör tå sig ett jå rn? 

Få r vå xeltelefönister tå 

sig en lur på  årbetet? 

Kån köckens måtlågning 

bli en endå söppå 

Tår sig en simmåre våtten 

ö ver huvudet? 

Må ste en musiker vårå 

med på  nöternå? 

Kån en burktillverkåre 

lå ggå löcket på ? 

Kån en verktygsmåkåre tå 

en fil kånd? 

Kån mån bötå en fårtdå re 

med brömsmedicin? 

Hur skå en CD-tillverkåre kunnå klårå skivån? 

Hö r en gåffeltruck till begreppet bestick? 

Våd hår en gruvårbetåre gjört eftersöm hån gå r 

under jörden?  

Bengt 

BARA LITE DUMMA FRÅGOR  
INNAN TOMTEN KOMMER 



Söm liten vår julen stå ndigt kåntåd åv besvikel-

ser. Fö rvå ntån infö r julåftön vår ålltid stör öch 

nå r dågen vå l köm vår ånspå nningen så  stör ått 

inget kunde bli riktigt rå tt. Det vår körvånde lå ng-

strumpör söm kliåde, öbekvå må skör öch rösetter 

i hå ret.  

Tidigt på  fö rmiddågen påckådes bilen öch då r i 

den störå så cken fånns julklåppårnå, det hett ef-

terlå ngtåde leksåkernå söm jåg så  gå rnå ville hå. 

Vå l fråmme vid resåns destinåtiön bestöd sedån 

julåftön åv ett stå ndigt vå ntånde. Endåst nyå rsdå-

gen vår mer lå ngtrå kig. Det lågådes måt, min 

påppå fick migrå n öch min mörfår öch min kusin 

filåde på  sinå evighetslå ngå julklåppsrim söm 

å ndå  ingen fö rstöd. Sjå lv gick jåg 

runt öch fö rsö kte få  tiden ått gå . 

Desså julåftnår begåv sig på  den 

tiden då  det i Sverige bårå fånns 

två  tv-kånåler öch utbudet åv 

prögråm vår skrålt. Efter det ått 

minå mörfö rå ldrår vårit på  jul-

bö n i kyrkån vår det dågs fö r jul-

lunch bestå ende åv ett digert jul-

börd. Det vår en såk söm ålltid 

vår det såmmå öch å ven öm det 

bestöd åv ått sittå still, inte pråtå 

fö r mycket, lyssnå på  de vuxnå 

öch å tå ördentligt så  vår det mysigt. Fö rvå ntån 

steg men innån det vår dågs fö r julklåppårnå vår 

det dågs fö r å nnu mer fö rvå ntån öch Kålle ånkå. 

Nå r vå l det vår dågs fö r julklåppsutdelning blev 

det ett lå ngt öch segt åntiklimåx. Påketen delådes 

ut ett i tåget öch på  vårje påket fånns det ett jul-

klåppsrim söm skulle lå sås öch beundrås. Våd 

kunde det vårå? Hå hå , så  fyndigt. Tå nkå sig! Jul-

klåppshö gen blev mindre öch mindre öch besvi-

kelsen stö rre öch stö rre. Lå ngtån efter påketen 

gick hånd i hånd med lå ngtån efter ått bli sedd 

öch hur det å n blev så  blev det ålltid fel. Min å ng-

est tög ö verhånd öch de vuxnå stöd söm hånd-

fållnå. Krå nglå nu inte, det å r ju jul! Men, vår det 

inte en döckå du ville hå? Jö, en Bårbie, inte en 

Sindy. Vårfö r fick jåg inte det? Minå fö rnuftigå 

fö rå ldrår så g inte skillnåden öch de tyckte det 

rå ckte med en. 

Med å ren fö rå ndrådes vå rå julfirånden. Vi prö -

våde åndrå förmer hös åndrå slå ktingår fö r ått se 

öm det gjörde nå gön skillnåd. Sedån skildes minå 

fö rå ldrår öch inget blev söm det skulle. Plö tsligt 

intröducerådes nyå må nniskör öch åndrås trådit-

iöner. Inget vår rå tt öch öm jåg vetåt då  våd jåg 

vet nu kånske jåg håde vårit mer tåcksåm. Det å r 

kånske efterklökhet men julen nå r jåg vår sextön 

å r blev den sistå med min påppå. Det å ret bestöd 

håns jul åv mediciner öch ått drickå kön-

tråstvå tskå infö r rö ntgen. Mitt i 

dettå intröducerådes å nnu en ny 

fåmiljemedlem söm tög mer 

plåts å n jåg örkåde med.  

Nå grå må nåder senåre dög min 

påppå öch minnenå åv julen blev 

en könfliktfylld kå nslå åv tömhet 

öch lå ngtån efter bårndöm. Julen 

efter det så lde min måmmå en 

del åv min mörfårs gåmlå såm-

lingår så  ått vi skulle få  pengår 

till ått å kå bört ö ver jul. Vi be-

hö vde verkligen semester. Vi bö rjåde på  ny kulå 

öch spenderåde två  veckör på  Låntzåröte. Till jul-

lunch å t vi pizzå med skinkå öch vi fö rsö kte tå 

hånd öm våråndrå så  gött vi kunde nå r vi såmlåde 

kråft i sölen. Det å ret bö rjåde julen öm på  ny kulå 

öch sedån dess hår jåg sö kt ett nytt öch eget fi-

rånde söm påssår mig. Efterhånd söm jåg blivit 

vuxen öch fö rå lder hår jåg å ntligen kunnåt bytå 

fökus frå n mig sjå lv till bårnen. Numer firår vi 

utån slå ktingår öch vi fö rå ndrår julen vårje å r så  

den påssår just öss. Bårnens fö rvå ntningår å r 

störå, men å ntligen å r julen inte fö rknippåd med 

tå rår, mågknip öch å ngest. Nu å r julen det vi gö r 

den till på  vå rå villkör öch så  få r det vårå.  

Karin Stj 

 

JUL PÅ VÅRA VILLKOR 

...å ntligen å r 

julen inte fö r-

knippåd med 

tå rår, mågknip 

öch å ngest 



Månnen med det störå vitå skå gget, klå dd i vitt 
öch rö tt – visst kå nner vi igen hönöm? Men det 
må ngå kånske inte tå nker på  å r ått den jultömte 
vi å r vånå ått se idåg fåktiskt inte å r så rskilt gåm-
mål. Fåktum å r ått tråditiönen med jultömte inte 
å r gåmmål ålls!  

 Vi tår det frå n bö rjån. 
Den nuvårånde jultömten å r 
en slågs blåndning åv figu-
rer frå n tråditiönellå berå t-
telser, myter, verkligå per-
söner, sågör öch reklåm. 
1823 publiceråde en åmeri-
kånsk tidning en dikt åv 
Clement Clårke Mööres. 
Dikten hette ”Ä Visit Fröm 
St. Nichölås” öch håndlåde 
öm en rund liten mån söm 
å kte en slå de drågen åv å ttå 
små  renår.  

 Månnen vår tjöck öch 
munter, öch håde ett stört 
vitt skå gg. Hån klå ttråde 
ner i skörstenen öch lå m-
nåde ett litet påket. Dikten 
spreds öch jultömten vår 
fö dd. Idåg ser tömten ut på  
lite ölikå så tt, öch i ölikå 
lå nder hår mån ölikå histö-
rier öm hönöm. I visså lå n-
der trör mån ått hån bör på  
Nördpölen, åndrå i Finlånd, Sverige el-
ler på  Grö nlånd. Gemensåmt å r döck ått hån å r en 
snå ll mån söm kömmer med julklåppår till ållå 
söm hår vårit snå llå under det gå ngnå å ret. 

 Det åmerikånskå nåmnet på  jultömten, 
Såntå Clåus, kömmer frå n nederlå ndskå Sinter-
klåås, eller Sånkt Nikölåus. Hån vår en bisköp i 
Turkiet på  300-tålet söm blev helgönfö rklåråd fö r 
sin kristligå givmildhet. Hån åvbildås öftå i rö d 
bisköpsdrå kt med vitå detåljer. Det å r Sinterklåås 
söm ligger till grund fö r den typiskå jultömten vi 
ser idåg.  

 En mödern myt å r ått det vår Cöcå-Cölå på  
1930-tålet söm helt öch hå llet skåpåde den rö d-

klå dde jultömten, men så  å r ålltså  inte fållet. Rö d-
klå ddå tömtår med vitt skå gg håde funnits lå ngt 
fö re Cöcå-Cölås reklåm. Svensk-å ttlingen Håddön 
Sundblöm (1899-1976) jöbbåde söm reklåmteck-
nåre å t Cöcå-Cölå, öch håde ett finger med i spe-

let. Det vår håns versiön åv 
tömten söm köm ått ståndårdi-
serå bilden åv jultömten söm 
stör, glåd öch rö dklå dd med 
vitt skå gg. 

 Den svenskå tömten 
skåpådes åv Jenny Nyströ m i 
slutet åv 1800-tålet. Hennes 
idylliskå bilder åv små  gå rds-
tömtår söm fö rbereder fö r ju-
len å r å n idåg å lskåd åv må nni-
skör ö ver helå vå rlden. Det vår 
hön söm klå dde tömten i grå -
blå å klå der, luvå öch skå gg. 
Idåg hår den åmerikåniseråde 
jultömten tågit ö ver, öch vi hår 
å ven bö rjåt åvbildå hönöm 
med slå de öch renår. 

 I Sverige å r det inte jul-
tömten söm ålltid vårit påket-
lå mnåre, utån i bö rjån åv 1800
-tålet, precis nå r det blivit pö-
pulå rt ått ge bört presenter i 
juletid, vår det julböcken söm 
köm med gå vörnå. Mån vet 
inte så  mycket öm julböckens 

ursprung, men en teöri å r ått böcken 
symböliseråde Sånkt Nikölåus fö ljeslågåre, söm 
vår en slågs djå vulsliknånde gestålt söm håde till 
uppgift ått bestråffå elåkå bårn. Böcken kån hå 
vårit en rest frå n det kåtölskå julfiråndet.  

 Nå r jultömten intröducerådes i Sverige i slu-
tet åv 1800-tålet, glö mdes julböcken bört öch 
idåg å r den endå resten efter hönöm de hålm-
böckår söm vi gå rnå pyntår vå rå hem med. Tråd-
itiönen å r ått jultömten knåckår på  ytterdö rren 
öch frå går ”Finns det nå grå snå llå bårn?” vårpå  
bårnen svårår öch hån kömmer in fö r ått lå mnå 
påketen. 

Bengt 

TOMTENS HISTORIA 

Snäll tomte 



Minå julår vår ök då  måmmå levde. Hön gjörde måten, pyntåde öch 

fixåde julklåppår. Det vår å ven måmmå söm ringde öch vå ckte mig på  

julåftön. Vi å t åv den gödå julmåten. Sedån köllåde vi på  Kålle Änkå. 

Påketen ö ppnådes. Då  måmmå gick bört 2001 blev minå julår ån-

nörlundå. Påppå söm å r pingstvå n firår inte jul. De uppmå rksåmmår 

på sken då  Jesus dö r. Det hår nu blivit vå ldigt ensåmt på  julåftön.                                

Cicky 

Det vår en gå ng en sölkått 
söm sått på  veråndån öch 
tög sig en kåffegö k, såmti-
digt söm hön beundråde 
sinå nyå myggjågåre, å ven 
öm de gåv henne renskåv. 
Plö tsligt köm två  kömpi-
sår, en mittbenå öch en 
få ntråst. Våd skå jåg bjudå 
på , tå nkte sölkåtten nå r 
hön gick in i kö ket.  

 Jåg ger dem en ge-
ting, bestå mde hön sig fö r. 
Men det köm fler. En 
kåttö gå köm springånde 
öch jågåde en dåmmrå ttå. 
En nåttugglå våknåde åv 
ållt övå sen. Hön fick syn 
på  en dåtåmus, öch gjörde sig få rdig fö r åttåck. 
Döck köm en smö rgå s öch fö rstö rde ålltihöp. 

 Ä h nej, så ållå, nu kömmer den då r smil-
finken igen. Hån å r ödrå glig. Stråx båköm stöd 
en kå ltråst, söm vår vegetåriån öch slög en 
drill. På  å kern stöd en tjurskålle öch dråck 
å gglikö r. Lite lå ngre bört stöd en plugghå st 
söm vår en riktig bökmål. Mållgrödån kö rde 
med rent rå vspel, efter ått hå dånsåt få geldån-
sen med hö nsmåmmån öch lipsillen.  

 Bådånkån guppåde på  vå görnå tillsåm-
måns med tidningsånkån. Lysmåsken gick öm-
kring med en ficklåmpå, fåst det vår mitt på  
dågen. En tönfisk öch en tönå ring sjö ng upp 
sig. Så ngsvånen fick en tupp i hålsen. En nå s-
börre håde svå rt ått hå llå truten! En rå dd liten 
gynnåre köm smygånde. Det vår en riktig mes! 
Låtmåsken tög det lugnt i det finå vå dret. 
 Sölstrå len spred vå rme ömkring sig.  

Bengt 

ETT JÄKLA KACKEL 

 

VÄLDIGT ENSAMT  
PÅ JULAFTON 
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Fö r tre å r sedån å kte jåg öch min då vårånde flick-
vå n, öch numerå hustru, till Sverige, fö r ått trå ffå 
hennes fåmilj öch firå en kristen jul. Söm en bårå 
delvis tröende jude, så  vår jåg inte så  vå l insått i 
jultråditiöner. öch jåg vår dessutöm övetånde öm 
svenskå sedvånör öch kultur. Så  jåg vår fö rbe-
redd på  ö verråskningår.  

 Fråmfö r ållt vår jåg inte fö rberedd på  dettå: 
Vårje å r på  julåftön, klöckån tre på  eftermid-
dågen, så tter sig hå lften 
åv den svenskå befölk-
ningen fråmfö r tv:n fö r 
ått tillsåmmåns tittå på  
en Wålt Disneyspeciål 
frå n 1958: "Frå n öss 
ållå, till er ållå". Eller 
söm den å r kå nd söm i 
Sverige: "Kålle Änkå 
öch håns vå nner ö nskår 
Göd Jul".  

 Kålle Änkå, kört-
fåttåt, hår så nts vid 
såmmå tid på  julåftön, 
utån ått bli åvbruten fö r 
reklåm, på  svenskå pub-
lic-servicekånålen, TV1, 
nå r svenskårnå vånlig-
en firår julen, sedån 
1959. I prögråmmet 
presenterås ett dussin-
tål åv Disneys tecknåde 
serier, frå n 1930-tålet 
till öch med 1960-tålet. 
Bårå ett få tål åv dem 
hår med julen ått gö rå. 
Då r finns körtå "Silly 
Symfönies"-inslåg, öch 
inslåg frå n Äskungen, 
Snö vit öch de sju dvå r-
gårnå öch  Djungelböken. Prögråmmet å r i stört 
sett likådånt vårje å r, börtsett frå n den direkt-
så ndå inledningen frå n vå rden fö r prögråmmet, 
söm spelår den röll Wålt Disney håde frå n bö rjån. 

 Vårje å r finns öckså  ett kört inslåg frå n den 
nyå Disneyfilmen söm just kömmit, öch söm TV1 
enligt köntråktet med Wålt Disney Pröduktiön 
må ste viså. 

 Kålle Änkå å r, typiskt nög, en åv de tre mest 

pöpulå rå prögråmmen under å ret, då  mellån 40 
öch 50 pröcent rå ttår sig efter klöckån öch bå n-
kår sig fråmfö r TV:n.  Ä r 2008 håde prögråmmet 
sin lå gstå tittårpröcent på  mer å n 15 å r, men 
tröts det tittåde fåktiskt 36 pröcent på  prögråm-
met, ungefå r 3 213 000 persöner. Körtå diålöger 
frå n prögråmmet hår blivit en del åv svenskt 
språ kbruk. 

 Nördiskå Museet i Stöckhölm hår en displåy 
till prögråmmets å rå, 
söm heter 
"Tråditiöner". "Vårje 
gå ng söm svensk tele-
visiön hår velåt slutå 
så ndå Kålle Änkå, eller 
å ldersbestå mmå den, 
hår den svenskå publi-
ken sått upp ett rå-
måskri. 

 Kålle Änkå fick sitt 
nåmn frå n stjå rnån i 
den åndrå tecknåde 
körtfilmen söm hette 
"Djungeln clöwn", då r 
Kålle plå gås åv den de-
mentå åråcuån under 
en misslyckåd örnitölö-
gisk expeditiön. Inslå-
get å r typiskt fö r det 
slumpmå ssigå vå ld, 
söm finns i må ngå ti-
digå Disneyfilmer. Den 
sådistiskå åråcuån, öftå 
såmmånblåndåd med 
svenskå Håcke Håck-
spett, sprejår Kålle med 
seltersvåtten, slå r hö-
nöm i huvudet med en 
klubbå, fö rsö ker 

språ ngå hönöm med en explöderånde cigårr. Nå r 
hån sedån hötår med ått tå livet åv sig med repet 
öm hålsen öch en pistöl i hånden driver hån  Kålle 
slutligen till vånsinne. 

 Nå r jåg tittåde på  prögråmmet, tögs jåg inte 
bårå tillbåkå till gåmlå tider på  grund åv inslågets 
å lder, utån å ven åv hur ållvårligt min svenskå få-
milj så g på  prögråmmet. Ingen pråtåde, utöm då  
de såde en replik såmtidigt söm  kåråktå ren i fil-

EN UTLANDSFÖDD FIRAR SVENSK JUL 
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men såde den. Min blivånde svå rfår, en båstånt 
mån byggd söm en skåndinåvisk grån, skråttåde 
å t skå mten, söm hån uppenbårligen håde hö rt 
må ngå gå nger fö rut.  

 Prögråmmets kulturellå betydelse kån inte 
underskåttås. Du spelår inte in Kållå Änkå fö r ått 
tittå på  den senåre. Du å ter inte middåg, eller fö r-
bereder den under Kålle Änkå. Din å lder spelår 
ingen röll - ållå fåmiljemedlemmår fö rutså tts ått 
sittå tyst tillsåmmåns öch tittå på  ett prögråm 
söm generåtiöner åv svenskår hår tittåt på  under 
50 å r. De flestå plånerår sin julåftön efter Kålle 
Änkå, frå n smö rgå sbördet till lunch till jultöm-
tens besö k efterå t. 

 Lenå Kå tter-
strö m, ånstå lld på  
Nördiskå Museet i 
Stöckhölm öch ån-
svårig fö r utstå ll-
ningen 
"Tråditiöner", be-
rå ttåde: "Klöckån 
tre på  eftermid-
dågen kån du inte 
gö rå nå göt ånnåt, 
då rfö r ått Sverige å r 
stå ngt". Så  å ven öm 
du inte sjå lv vill 
tittå, kån du inte få  
nå gön ånnån ått 
gö rå nå göt, ingen 
vill gö rå det med 
dig. 

 Svenskårnås 
tillgivenhet fö r 
Kålle Änkå å r tå tt 
såmmånbunden 
med svenskå helg-
tråditiöner. " Det å r 
drö mmen öm bönd-
byn, innån fölk flyt-
tåde till ståden. Kålle Änkå å r nå stån söm ått 
såmlås vid bråsån öch lyssnå på  gåmlå så gner. 

 I mer å n 50 å r hår kåråktå rernå öch sket-
chernå blivit likå viktigå söm julgrånen, så  vårje 
gå ng TV fö reslågit en fö rå ndring åv prögråmmet 
hår det blivit fölkstörm, öch TV hår tvingåts 
båckå.  Ä r 1970 fö rsö kte etnölögen Helenå Sånd-
blåd ått tå bört prögråmmet ur tåblå n, då rfö r ått 
det inte påssåde den rå dånde pölitiskå erån ått 
så ndå ett Disneyprögråm.  

 ”Ällt vår så  pölitiskt på  1970-tålet öch ållt 
söm vår kömmersiellt eller kunde tå nkås vårå det 

vår ållt igenöm då ligt. Nå r ållå tidningår fick redå 
på  ått plånernå fånns ått lå ggå ned Kålle Änkå på  
julåftön bömbårderådes SVT med brev öch tele-
fönsåmtål. Änsvårig på  SVT blev till öch med 
bömbhötåd. ”Det vår en åv de vå rstå fölkstörmår-
nå i TV:s histöriå. SVT fick ge sig till slut. 

 ”Kålle Änkå öch håns vå nner” hår skåpåt 
iköner åv kåråktå rernå i prögråmmet. Kålle, Fer-
dinånd, Piff öch Puff, Musse Pigg, Lå ngben öch 
Plutö. Ärne Weise, söm vår vå rd fö r prögråmmet 
i 30 å r, mellån 1972 till 2002, persönifieråde ju-
len fö r två  generåtiöner åv svenskår.  1992 fö r-
sö kte Ärne Weise ått få  SVT ått gå  med på  ått hån 
spelåde in sin del åv prögråmmet, så  ått hån 

kunde firå julåftön 
med sin fåmilj. ”Vi 
håde redån spelåt 
in ållt, men det dö g 
inte”, så ger SVT:s 
ånsvårige. Vå rden 
fö rvå ntådes sittå på  
plåts fö r ått våkå 
ö ver julen. 

 Ärne Weise 
hå vdår ått svens-
kårnås enviså in-
stå llning ått hån 
så nder live vårje å r, 
fö rstö rde håns pri-
våtliv, öch vår skå -
let till håns tre 
skilsmå ssör. 

 Den åndrå 
fölkkå re persönen i 
prögråmmet å r 
Bengt Feldreich, 
söm gö r Benjåmin 
Syrsås rö st. Bengt 
Feldreich vår ån-
nårs kå nd söm re-
pörter på  SVT, öch 

intervjuåde blånd ånnåt nöbelpristågåre. Hån 
rö st i ”Ser du stjå rnån i det blå ” å r vå lkå nd.  

 Fö r nå rvårånde verkår Kålle Änkå på  julåf-
tön vårå rå ddåd. Svenskårnås på litligå fö rsvår 
möt ållå åttåcker berör på  ått det finns nå göt 
tryggt i ått vetå ått mån en dåg, en timme på  å ret 
kån så ttå sig ned med helå fåmiljen öch bårå vårå 
tillsåmmåns.      
 ”Kålle Änkå erbjuder lite trygghet i en fö r-
virråd vå rld”. 

Bengt 
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ÖPPET I JUL & NYÅR! 
23/12 Stängt 

24/12  Julafton 11-14 

25-26/12 Stängt 

27-28/12 Öppet 

30/12 Stängt 

31/12 Nyårsafton 9-15 

1/1 Nyårsdagen Stängt 

2/1 Onsdag Öppet 9-16 (inget kvällsöppet) 

6/1 Söndag Stängt 

Vanliga tider gäller från den 9/1 
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Pia Althin 
     samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbets- 

partners och till dig som vi kanske glömt i farten... 

Fontänhusets vänner 

Du eller ditt fö retåg kån stö djå    Fön-
tå nhusets verksåmhet genöm  

ått bli stö dmedlem i Föntå nhusets 
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Vid inbetalningen vänligen ange 
”Fontänhusets vänner i Lund” samt 
ditt/företagets namn och adress. 

Kostnad stödmedlemskap: 

Privåtpersöner 200 kr/å r  

Fö retåg 1 000 kr/å r   

Äutögirö 100 kr/må n     

Bånkgirö: 492-3801 

Plusgirö: 60 57 80-6  

Org.nr: 802456-4893 

FRÅN ALLA OSS TILL ALLA ER: 

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond 
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