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Nu är detNu är det
snart julsnart jul

igenigen

Den här decembermånaden 
behöver jag inte alls känna 
mig lika stressad som förut 
om åren. Även om det är ljust 
bara några timmar per dag 

har dagarna många timmar att utnyttja nu 
när det är fotboll i drygt fyra veckor. TV:n 
behöver över huvud taget inte slås på. 
 Eftersom jag har endast några få per-
soner i min närmaste familj och de kanske 
firar jul på annat håll behöver jag nästan 
inte alls bry mig om julen. På den tiden då 
jag hade egen familj var det annorlunda. 
Då var jag inne i julstressen lika mycket 
som alla andra. Dock behövde jag inte 
fixa allt julstök själv eftersom jag hade en 
synnerligen händig make. Han var road av 
både det ena och andra av julförberedel-
serna, från att alltid lyckas hitta en fin gran 
till att laga det mesta på julbordet. Tillsam-
mans skapade vi egna jultraditioner.

Det här hade vi inte …men det här
Stora julstädningen Vanlig veckostädning
Plastgran En vanlig rödgran
Röda julstjärnor Bara vita julblommor, möjligen röda 

rosor
Färdigköpta julgrupper Egna arrangemang
Aladdin-askar och knäck Fina praliner, köpta och hemgjorda
Rött som julfärg Vitt, grönt, guld och kanelbrunt
Pråliga köpta dörrkransar Enkla hemmagjorda
Det «stora» julbordet Mycket fisk och grönt & hemkokt 

skinka, dopp-i-grytan på vårt vis 
som ensamrätt

Julklappar i överflöd Några få väl valda klappar med 
skrivna rim

Söt glögg och massor av sprit Torr champagne, portvin och 
«mumma»

Köpta bullar & kakor Hembakade kakor, bullar och 
matbröd

Edamerost Lagrade ostar med smak
«Tjo och tjim» Stillhet, julmusik, julaftonsprome-

nad
Glittrigt julpynt i mängd, en massa 
nytt varje år

Gamla saker med historia

Stor släktträff Bara den närmaste familjen

fortsättning 



Det gamla svenska ordet 
«lagom» passade in på vårt 
sätt att fira jul. Man slapp att 

må dåligt och slapp ha ångest över 
att ha förköpt sig. Man hade pengar 
kvar till den långa, kalla januari och 
kunde unna sig en liten guldkant 
även efter tjugondag Knut.

Min jul i år blir ytterst mo-
dest, det är helt okay för 
mig. Jag håller koll lite från 

sidan hur julen förlöper för världen 
omkring mig och propsar inte på 
vare sig besök eller att jag ska få 
delta i firande på annat håll. Min jul 
har ingredienser liknande dem från 
förr om åren men i nedbantad ver-
sion. Ingen gran, mindre av blom-
mor, choklad, mat och julklappar. 
Men mina antika keramiktomtar 
kommer att tas fram liksom några 
andra kära julsaker. Några hembakta 
julspecialare kommer att finnas. Och 
det kommer att finnas champagne, 
stillhet och julmusik. Kanske blir det 
en julaftonspromenad också.
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