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 Julen varar val till paska
   Nej, inte nu for tiden

Det här året kommer jag inte att göra 
några större åthävor inför stundande 
julhelg. Jag har fortfarande julen 2020 i 

färskt minne. Den första pandemijulen skulle jag 
fira helt solo och hade räknat ut hur jag skulle få 
till lite lagom jul för mitt vidkommande. Det blev 
platt fall i dubbel bemärkelse. Jag trillade ner 
från en stege dan före julafton och bröt höger 
handled. Ingenting blev som planerat, varken 
julen eller nyårshelgen.

I år är julen kortast möjliga då den infaller 
över ett veckoslut. Jag tänker på alla dem 
som slits  mellan att välja vem/vilka de ska 

fira helgen med. De som far som skottspolar 
fram och tillbaks mellan olika orter för att hin-
na med alla man ska. Det blir inte mycket med 
julefrid för dessa människor.

Minns en sketch som sändes i radio för 
länge sedan, där en liten flicka be-
rättade hur hennes familj tillbringade 

hela julen med att åka bil till än den ena, än den 
andra i den allt mer växande skilsmässofamil-

jen. Bästa julen för henne var den när hon bröt 
benet och hamnade på lasarettet. I framtiden, 
sa hon, skulle hon se till att hon bröt benet varje 
jul.

Nu för tiden är det så bråttom med årets 
alla högtider. De är uttjatade långt inn-
an de infaller. Och innan de ens är över 

har man hunnit städa bort allt man anskaffat för 
just den gångna helgen. Julgranen som togs 
in långt i förtid kastas ut tillsammans med om-
slagspappren, kartongerna och paketsnörena. 
Nu är siktet inställt på ny konsumtion och mel-
landagsreor. Om vi inte redan ätit semlor före jul 
är det nu hög tid att köpa sådana till nyårskaffet.

I år kanske det inte är så många som dröm-
mer om en vit jul, kyla och iskristaller, om de 
därmed ska betala extra saftiga elräkningar 

för att få uppleva detta? Ska bli intressant att 
se om de rådande omständigheterna kommer 
att påverka julfirandet eller om det över huvud 
taget inte märks att det är hög inflation och 
dyrtider.
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