
Nu tändas tusen juleljus…   5.12.2012 

 

Jag är ingen Julmänniska, som vissa är. Jag ser inte fram emot julen, julpynt, att 

julshoppa eller att överhuvudtaget planera på hur vi ska fira jul. Kalendern är 

fullspäckad med saker man ska göra och komma ihåg; på jobbet och efter jobbet – 

julfest, handla, städa, fixa, laga. Listan känns oändlig. Och dessutom tycker jag inte 

om snö. Usch. Allra helst skulle jag väl hoppa över hela december och börja med 

januari strax efter november. Eller varför inte april om man får välja. Men eftersom 

man inte kan göra det, försöker jag njuta av decembermånaden och juletiden så gott 

jag kan. Göra saker som faller mig i smaken… 

Julen förknippas med mycket mat, man ska baka, laga mat, frossa i mat och känna 

sig övermätt minst en vecka i december. Jag har några favoriter som jag tycker om; 

lussebullar, pepparkakor och julbröd. En stor favorit är Ris a lá Malta, som jag varmt 

kan rekommendera som ett alternativ till risgrynsgröt. Mums så gott! Och ett måste 

hemma hos mig är Julmust (och senare på våren Påskmust, samma dricka med en 

ny etikett  ). Under decembermånad dricker man i Sverige över 40 miljoner liter 

Julmust och övrig läskförsäljning sjunker mycket till förmån för julmusten. 

Just idag då jag sitter här vid mitt arbetsbord och skriver den här texten, har man i 

kväll De vackraste julsångerna för första gången i år i Trefaldighetskyrkan i Vasa och 

tv-kameror är med. Inspelningen ska visas på Yle Fem annandag jul. Kanske sitter 

jag också då framför tv:n och sjunger med. 

En till härlig tradition före julen är Luciatåg. I en liten by eller stadsdel till Vasa 

nuförtiden, Sundom, brukar man ordna Luciatåg varje år så att hela byn är med. 

Luciatåget börjar på stallet nästan i mitten av byn med hästar och ponnyer och 

fortsätter mot kyrkan så att folk i byn samlas kring tåget och följer med. Vilken 

stämning och gemenskap – alla samlade kring en ridande Lucia, går sakta 

tillsammans genom byn. 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2012/12/05/nu-tandas-tusen-juleljus/


Ja, jag sade i början att jag inte är någon Julmänniska men jag måste medge att 

vissa traditioner tycker jag om, absolut. Det är väl det kommersiella som inte lockar 

mig det minsta så med andra ord Var välkommen julefrid, 

….juleljus, julbak, tomtenissar, julänglar….De skapar en stämningsfull jul. 

God och Gledelig Jul! 

Anne Wähä, VAMK 

 

Två tomtenissar och Feldur i Sundom på Luciadagen i fjol 2011 

 

http://hoppetgruppen.wordpress.com/2012/12/05/nu-tandas-tusen-juleljus/2-tomtenissar-och-feldur-i-sundom-pa-luciadagen-i-fjol-2011/

