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God Jul & 
Gott Nytt År
önskar vi på 
Svensk Fastighetsförmedling

Lars-Erik Eriksson, Danijela Todorovic, Peter Collén, Monica 
Carlsson, Eva Qvirist, Lena Andersson, Erik Boström.

Med stora ögon tittar den lilla 
porslinstomten på mig. Efter 
ännu ett långt år inpackad i 
tidningspapper ska han åter 
igen få äran att 
pryda föns-
terbläcket. 
”Till 
Johanna 
julen 
1990” 
står det 
skrivet 
med 
svart 

tusch på undersidan. 
Det var kärlek vid första 

ögonkastet när jag som fem-
åring slet upp julklappen och 
möttes av de snälla tomteögo-
nen. Jag var övertygad om att 
ingen annan hade en lika fin 

tomte som jag. 
Tills jag, några år 

senare, stod framför pryd-
nadshyllorna på Ikea och 
upptäckte till min förfasan 
att min tomte hade hundra 
tvillingar.

Som barn var varje jul 
unik. 

Nog visste man vad 
som väntade, för gud nåde 
den som rubbade på tra-

ditionerna. Men likväl 
bubblade alltid samma 
förväntningar i det 
lilla barnhjärtat.

Samma förvänt-
ningar har följt mig 
in i vuxenlivet och i 
ett desperat försök 
att återskapa käns-
lan från barndo-
men, traskar jag in 
på Ikea och köper 
vagnen full med 
porslinstomtar.

På mindre 
än en timma 

har jag lyckats bidra rejält till 
att den så kallade julhandeln 
slår nytt försäljningsrekord i 
år igen. 

Hemma på fönsterbläcket 
trängs numera flertalet små 
rödluvade gubbar, men jag ser 
bara en. 

Julen ska handla om att 
må bra, värna om de nära och 
få en paus från alla måsten. 
Ändå flåsar pepparkaksbaket 
och julklappsinköpen oss 
i nacken redan i slutet av 
november. 

I luciatåget på förskolan 
sjunger barnen om att julen är 
här och lyser frid på jorden, 
medan jacksvettiga föräldrar 
springer maratonlopp på stan i 
jakt på det senaste tv-spelet.

Därmed växer ännu en 
generation upp i en värld 
omsluten av lömsk dubbel-
moral. 

Det är dags att inse att 
barnen inte behöver ännu ett 
leksaksgevär eller riddarut-
rustning i plast. Ingen sköld 
kan ändå skydda dem från det 
materiella krig som förekom-
mer julen. 

Om julen ska ha en chans att 
återfå sitt budskap om kärlek 

och frid är det dags att lämna 
köpcentret.

Men i en värld där annons-
pelarna är större än julgra-
narna och tv-reklamen längre 
än Rapport är det svårt att stå 
emot. Samvetet gnager och 
tankar på allt vi borde göra för-
följer oss ända fram till doppa-
redagen, då allt förväntas vara 
fulländat. Om vi bara kunde 
investera i oss själva istället för 
i alla onödiga prylar skulle jul-
aftonskvällen kännas betydligt 
mer lättsmält. 

Risken är annars att julen 
enbart blir ett ständigt jagande 
efter en perfektion som vi inte 
själva satt upp reglerna för.

Less på storstadens folk-
myller och leriga butiksgolv 
tog jag en söndagstur till 
Älvängens årliga julmarknad. 
På mindre än en halvtimma 
hade jag förflyttats till en 
annan värld. En värld där over-
allklädda barn skrattar så de 
kiknar när de guppar fram på 
vintertufsiga ponnyhästar.

För en femma snurrar lotte-
rihjulet och priset för en pep-
parkaka bestämmer man själv.

Med Hemvärnets ärtsoppa 
i ena vantklädda näven och 

rykande glögg i den andra slås 
jag av en känsla av äkthet, av 
att ha hittat tillbaka till julens 
sanna kärna. 

Bortom fyllda butiksställ 
och staplade Aladdinaskar 
finns något större och så 
mycket viktigare: gemenska-
pen och glädjen. 

Oavsett om det är barndo-
mens förväntningar vi försöker 
återskapa eller vuxenlivets rea-
litet så finns det inga facit för 
hur julen ska firas. 

Det finns en unik jul för alla 
men den kan vara svår att se 
bakom raden av klonade pors-
linstomtar.

JOHANNA ROOS
Studerar till journalist 

på Ljungskiles Folkhögskola.

Tusen röda luvor gör inte julen


