


Julen 
Vårt julfirande här i Sverige är en blandning av kristen tro (t.ex. Jesus) 

och ännu äldre traditioner (t.ex. julklappar). Vi har dessutom lånat 

traditioner från andra länder, bl a från Tyskland (t.ex. adventsljusstaken). 

Julen är ju en av Sveriges största högtider, men man ska inte glömma att 

det överallt i världen, även i Sverige, bor människor som av olika skäl 

inte firar jul. När och varför firar vi? Vi festade och firade under 

december månad även innan vi blev kristna på medeltiden. Då firade 

man midvinterblot, att året vänder och solen är på väg tillbaka. Man bad 

till Tor, Oden och Frej om att vintern skulle ta slut och att ljuset skulle 

komma tillbaka. Men när kristendomen kom hit för ungefär 1200 år 

Sedan flyttade man firandet till just den dag då Jesus föddes. 
 



Julafton 
Julafton inträffar kvällen den 24:e december. Julafton är en helig dag för kristna 

då det betraktas som den dagen för Jesu födelse. Julafton har fått sitt namn 

från den judiska kalendern, där den 24:e december börjar vid aftonen, och kan 

därför ses som början på juldagen. Nu för tiden betraktas dock hela dagen som 

julafton. Trots att dagen inte räknas som helgdag i kalendern, så behandlas den 

som sådan på många arbetsplatser och kyrkor. Nedräkningen inför julen 

benämns ofta dan före dan före dan före dopparedan. Att kalla julafton för 

dopparedan är vi svenskar ensamma om även om seden med dopp i grytan 

också förekommer i övriga Norden. På julafton var det praktiskt att doppa lite 

bröd i köttspadet som ändå stod på spisen medan sista handen lades vid 

julförberedelserna. För många i det gamla bondesamhället var julaftonskvällen 

Årets högtidligaste stund. Efter många dagars hårt arbete hade de sista 

sysslorna inför helgfirandet gjorda. När kvällen var inne lade sig friden. Då 

tändes julljusen och alla samlades nybadade och i fina helgkläder runt 

julbordet för att tillsammans stilla be bordsbönen och sedan i lugn och ro låta 

sig väl smaka av den goda julmaten. 



Juldagen 

Dagen efter julafton är det fortfarande vanligt att man går till kyrkan på 
julotta om man är troende. Men det är viktigt att man inte kommer för 
tidigt för då kan man hamna på ”de dödas julotta”. Förr trodde man 
nämligen att julnatten var magisk och att de döda hade sin egen julotta 
före den vanliga. Man kom vanligtvis till kyrkan i häst och släde med 
bjällerklang. Eftersom det var mörkt hade man facklor på slädarna. 
Facklorna slängde man sen i en stor hög på kyrkbacken. På vägen hem 
från kyrkan blev det kappkörning. Den som hann hem först sades få 
den finaste skörden under året som kom. 



Annandag Jul 

På annandag jul var det vanligt att man åkte på kalas, julgille. Drängarna 
på gårdarna red Staffansritt. De red från gård till gård tidigt på 
morgonen. Hästarna skulle dricka ur främmande brunnar eller ur en 
nordflytande bäck så att de skulle hålla sig friska och starka det 
kommande året. Det var också vanligt att de red i kapp över en frusen 
sjö. Det är Stefan (Staffan) som har namnsdag på annandagen. Det var 
Stefan som talade om för gamle kung Herodes att stjärnan som lyste så 
klart över Betlehem betydde att en ny kung, Jesus, var född. Kungen 
blev så arg att han slog ihjäl Stefan. Sedan blev Stefan ett helgon och det 
är honom man firar och ärar när man sjunger ”Staffan Stalledräng” och 
när man hade kalas på annandagen. 
 Om man har stor släkt så kanske man inte hinner träffa alla på själva 
julafton. Då är det bra att julen fortsätter ett par dagar till så att man 
kan hälsa på resten av släkten eller goda vänner på juldagen eller 
annandagen. 



Ända in i januari kommer dagar till följd av julen. Trettondagen infaller 

Tretton dagar efter jul. Det var så lång tid det tog för de tre vise 

männen att komma fram till Betlehem efter Jesu födelse. De hade 

med sig gåvor till den nya kungen. Guld, rökelse, som man eldade på 

för att det skulle lukta gott, och en helande salva som kallas myrra. 

Det är här som stjärngossarna egentligen hör hemma. Strutmössorna 

de har på sig skulle likna de tre vise männen. Det var också vanligt att 

Någon klädde ut sig till kung Herodes. De stannade utanför husen och 

sjöng visor. Tjugo dagar efter julafton, den 13:e januari, brukar vi säga 

att julen är slut. Detta brukar man i vissa familjer fira med 

julgransplundring. Förr var det vanligt med ätliga julgransprydnader, 

som man då åt denna dag. När man ätit upp allt gott som fanns så 

kastade man ut granen. Idag är det vanligt att man tar ner alla 

julprydnader kring denna dag. 

  

Trettondagen och Tjugondag Knut 




