


Julmaten 
Det brukar dofta härligt från köket dagarna före jul. Skinka, bröd, 

gröt mm. Bröd ska bakas, pepparkakor, kola, knäck och mycket 

annat. Den traditionella julmaten består bland annat av: skinka, sill i 

olika former, syltor, brunkål, prinskorv, köttbullar och risgrynsgröt. Vi 

äter även dadlar, fikon, nötter och annat julgodis. Drycker som hör 

till julen är julmust och glögg. Enligt en gammal sed ska man rimma 

till risgrynsgröten och den som får mandeln sägs bli först gift av de 

runt bordet. Redan för 700 år sedan bakade man pepparkakor. Då 

hade man peppar i kakorna idag har vi ju bytt ut det och den typiska 

pepparkakssmaken fås av ingefära, kardemumma och kanel. Det 

finns ett talesätt som säger att man blir snäll av pepparkakor. 
 



Julklappar 

Ordet julklapp kommer från traditionen då man smög sig fram, 
klappade på dörren, slängde in ett paket och sprang sedan sin 
väg. På paketet hade man ofta fäst en lapp med en vers som 
förklarade varför mottagaren hade fått denna gåva. Dessa verser 
är föregångare till de julklappsrim som man kan se som 
”Tradition” hos familjer idag. Julklappar som vi ger idag är en 
Ny Tradition och för många är det viktigt med många och dyra 
paket. Det kanske har att göra med att det finns så många affärer 
och så mycket reklam överallt, så lusten att köpa växer sig större 
och större. I Sverige delas julklapparna ut på julafton, i andra 
länder väntar man till juldagen eller trettondag jul. 

 



Julgranen 

Det var i början av 1900-talet som det blev vanligt med 
julgran. Innan dess var det mest i de finare familjerna man 
hade haft julgran inomhus. Även denna tradition 
kommer från Tyskland. Idag kan man se både levande och 
konstgjorda granar hemma hos folk. Många familjer har en 
särskild tradition kring hur och när man tar hem granen och 
klär den. Förr var det oftast mannen i huset som avslutade allt 
kring julgranspyntandet med att kröna granen med en stjärna 
på toppen. På julgransplundringar nuförtiden så får barnen 
ofta godis och föräldrarna plockar undan pyntet från granen. 



Det svenska namnet på tomten är ”gubben på tomten”, han som  förr i 

tiden hjälpte till och vaktade gården. Han var liten, klädd i gråa kläder och 

en röd luva. Man var tvungen att hålla sig väl med hustomten. Annars 

trodde man att det gick illa för gården. Man fick inte reta honom eller 

prata illa om honom. Var man snäll mot honom så drog han istället lycka 

och välgång till gården. På julafton fick man inte glömma att ge honom 

gröt. Glömde man det kunde Han hämnas eller rent av lämna gården. 

Jultomten som kommer med julklappar till oss idag är en bara drygt 

hundra år gammal tradition och ett mellanting av Sankt Nicholaus 

(barnensskyddshelgon) och den gamla hustomten. - ”Finns det några  

barn?” är ju tomtens replik. För länge, länge sedan när man firade Sankt 

Nicholaus dag delade man ut presenter, men bara till de barn som varit 

lydiga och duktiga. När man sedan slutade att fira hans dag levde ändå 

traditionen kvar att en julgubbe kom och delade ut presenter.  

Numera har man utdelningen av presenter på julafton. 

 

Jultomten 


