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VI STÖDER JULEN I YSTAD

Som vanligt är Ystadbostäder med 
och sponsrar Ystad i Centrums lika 

vackra som viktiga utsmyckningar av 
vår stad inför julen.  En fin tradition 

som vi alla kan njuta av – och kanske 
extra värdefull ett år som detta.



December brukar lysa upp tillvaron för oss nordbor med alla ljusstakar och stjärnor. 
I år är det extra viktigt att hitta ljus i tillvaron och längre fram i tidningen ger vi dig 
lite tips inför helgerna.

När det är svårt att mötas måste vi alla försöka vara påhittiga – privat och på jobbet. 
Jag ska snart på mitt första digitala barnkalas då mitt barnbarn bor i Tyskland. Vi får 
acceptera läget och äta tårta tillsammans via Skype.  
Ystadbostäders kundmottagning är utflyttad till ett cykelställ på gården där 
Henriette, Eskil, Rose-Marie eller Kristin möter upp för bokade kundmöten och 
nyckelöverlämningar. När vi kan öppna kontoret igen vet ingen idag.

Ja, mycket känns ovisst inför 2021, men några saker vet vi: 

• Våra nya entreprenörer är på plats för att sköta gårdsplanteringarna och vi är 
så glada över att äntligen kunna ge er den servicen igen. Fastighetsskötarna är 
också nöjda över att få koncentrera sig på sitt ordinarie jobb.

• Vi har länge försökt erbjuda tjänsten e-faktura och nu när vårt ekonomisystem 
uppgraderas kommer det bli möjligt. Mer information kommer snart.

• Vårt projekt Klimatsmart boende fortsätter. Följ gärna Ystadbostäder på 
Facebook för inspiration och nyheter.

• Sommarens allsång på gårdar blev så lyckad att vi gärna vill fortsätta nästa 
sommar. 

Jag vill tacka vår duktiga lokalvårdare Eva-Karin som slutar hos oss nu i 
december. Hon har jobbat över trettio år på Ystadbostäder med den äran och 
många av våra kunder har mött henne genom åren. 

Nu lämnar jag över rodret till vår nye vd Jimmie Persson som börjar hos oss 
den 30 december. Till sist vill jag önska alla våra hyresgäster ett gott avslut 
på 2020, och rikta en liten vädjan till er om att julhandla i Ystads butiker i den 
mån det går – så att vi även fortsättningsvis kan ha en levande stadskärna.

Helén Nyquist 
Interim vd och marknadschef Ystadbostäder

ljus i mörkret



säkert julfirande i det fria
JULEN 2020 BLIR INTE RIKTIGT SOM NÅGON AV OSS FÖRESTÄLLT SIG. DET BLIR INGA 
JULBORD, JULMARKNADER, LUCIAKONSERTER OCH STORA KALAS. MEN ISTÄLLET 
FÖR ATT STÄLLA IN KAN MAN STÄLLA OM. VARFÖR INTE BJUDA SLÄKT, VÄNNER OCH 
GRANNAR PÅ JULIG FIKA PÅ GÅRDEN – ALLA KAN TA MED SIN EGEN MUGG. 

Utomhus kan det kännas tryggare 
och lättare att umgås på avstånd 
och Coronasäkert. För att göra det 
extra festligt och stämningsfullt 

kan ni tända marschaller, elda i en 
eldkorg, bära ut lyktor och kanske 
spela lite julmusik från en bärbar 
högtalare. 

Vem vet, kanske blir detta julen då vi 
skapar nya uppskattade traditioner?



JULKRYDDAD ÄPPLEMUST

2 l äpplemust
4 kanelstänger 
Ca 2 cm färsk ingefära, skalad och 
skivad
1 tsk nejlikor
1 tsk kardemummakärnor

Häll upp musten i en stor kastrull. Lägg 
i kanelstänger och skivad ingefära. 
Lägg nejlikor och kardemummakärnor 
i en tesilskula som du stoppar ner i 
grytan (alternativt lägg ner kryddorna 
och sila musten efteråt). Låt allt sjuda 
tills musten är varm och tagit smak av 
kryddorna. Servera direkt eller häll upp 
på termos. 

MUSIKTIPS!

Om du har Spotify hittar du 
massor av spellistor med 
jultema där.



vi önskar en god – säker – jul! 
DET ÄR INGEN TVEKAN OM ATT DET BLIR EN ANNORLUNDA JUL I ÅR. MER HEMMAMYS 
OCH MINDRE ADVENTSMINGEL, JULBORD MED JOBBET OCH GULLIGA SKOLAVSLUTNINGAR. 
MEN DET MÅSTE INTE BLIR TRÅKIGT OCH ENSAMT. HÄR HAR VI SAMLAT VÅRA BÄSTA TIPS 
PÅ HUR VI ALLA KAN INSPIRERAS, UMGÅS OCH FIRA JULEN PÅ ETT LITE SÄKRARE SÄTT. 

KUL AKTIVITETER ONLINE

• Gör ett musikquiz

• Frågesport med appen Kahoot!

• Spela bingo  

träffas digitalt
Bjud in släkt och vänner på digitalt julfi-
rande. Ät julbord tillsammans – fast på 
olika platser – och låt äldre släktingar vara 
med när barnen öppnar sina efterläng-
tade klappar.  Kanske är det till och med 
lite skönt att slippa behöva ge sig ut i 
stressig helgtrafik? Det finns en rad bra 
och gratis digitala plattformar där man 
kan träffas. Allt som krävs är internet, en 
dator, surfplatta eller smart telefon.



Hallå Linda, varför bör-
jar du tänka på julen så ti-
digt som i september?

– Det är inget aktivt val jag gör, jag 
bara kommer på mig själv med att 
tänka på julen. Jag kanske känner 
för att lyssna på en jullåt eller två 
för att varva ner efter en lång dag, 
och då gör jag det bara. Det händer 
ibland i juni, men absolut senast i 
augusti. För mig är tankarna på julen 

en självklar del av hösten – jag har 
hela tiden målet, julen, i sikte. Jag 
älskar stämningen och lugnet julen 
ger mig.

Hur kom det sig att du 
började blogga?

– Jag började själv läsa julbloggar 
sporadiskt kring 2009, och när jag 
flyttade hemifrån för att studera 
hösten 2011 så startade jag min 

egen julblogg. Jag kände mig lite 
ensam och vilsen där i min lilla stu-
dentlägenhet och ville ha något att 
göra och att se fram emot. 

Var hittar du själv julinspiration?

– Jag läser fortfarande många jul-
bloggar och följer ännu fler julkon-
ton på Instagram, så där hittar jag 
massor med inspiration. Pinterest är 
också en stor inspirationskälla.

LINDAS 3 TIPS FÖR SNABB JULSTÄMNING

• Blommor! En enkel hyacint eller amaryllis 
i kruka (kanske från matbutiken) gör stor 
skillnad. Jag brukar svepa in krukan i röd 
juteväv och knyta ett fint band runt, det 
blir effektfullt. Jag tycker också om att 
plantera om dem i fina plåtaskar och pynta 
med lite mossa.

• Gör en pepparkaksgirlang. Kom ihåg att 
göra hål i pepparkakorna innan du gräddar 
dem bara, annars blir det svårt. Trä igenom 
ett fint snöre eller band och häng upp. Jag 
brukar hänga små pepparkakshjärtan i 
julgranen och i gardinkappan i köket.

• Och så det viktigaste: tänd massor av ljus. 

BLOGGTIPS

julmys hela 
hösten
LINDA STORÅS I FINSKA KRISTINESTAD 
ÄR SÅ FÖRTJUST I JULEN ATT HON SEDAN 
2011 SKRIVER BLOGGEN JUL HOS LINDA. 
FRÅN DEN FÖRSTA SEPTEMBER TILL DEN 24 
DECEMBER BLOGGAR HON OM SIN VARDAG 
SOM JULFANTAST. EN TILLVARO DÄR DET 
ALDRIG ÄR FEL MED EN EXTRA LUSSEBULLE 
ELLER STÖRRE ADVENTSSTJÄRNA.

FLER BLOGGAR

www.emmasjulblogg.se

www.ilovechristmas.se 

PODDTIPS

Rödpyntat prat om stort och smått

I Julpodden pratar barndomsvännerna 

Emma (från emmasjulblogg.se) och 

Anna om livet ur ett julperspektiv! 

En podd för alla som inte kan få nog 

av julen och vill frossa i rödpyntad 

stämning på ett Coronasäkert sätt. 

Du hittar den där poddar finns.



För att få lite klarhet i svensk 
jultraditionshistoria ringer vi upp 
etnologen Håkan Nilsson, tidigare 
museichef för Klostret och Charlotte 
Berlins museum i Ystad.

– Det var först på 1800-talet som 
man började fira julen så som 
vi känner igen den, med pynt i 
granen, stjärna i fönstret, hand-
skrivna julkort. Influenserna kom 
från kontinenten, främst Tyskland. 
Adventsstjärnan har till exempel sitt 
ursprung i en religiös rörelse i den 
tyska staden Herrnhut.

VECKOR AV FÖRBEREDELSER

I Ystads Kulturhistoriska Förenings 
bildarkiv hittar vi bilder av hur julen 

såg ut i Ystads borgarhem kring 
förra sekelskiftet. Med stor julgran 
centralt placerad i salen, hemvikta 
pappersgirlanger och ståtliga fyrar-
made ljusstakar.

– Ja, det var borgarhemmen i stä-
derna som anammade alla nyheter 
först. Att idka välgörenhet var också 
en del av julen för borgarfruarna 
som samlade in kläder och förnöd-
enheter till stadens fattigare familjer. 

Förberedelserna inför julen var 
omfattande, förutom maten som 
lagades inför alla kalas skulle hela 
hemmet städas grundligt.

– Annadagen, den nionde decem-
ber, var länge startskottet för alla 

förberedelser. Mattor rengjordes 
med kaffesump eller snö, golven 
skurades och maten förbereddes. 
Det var en enorm kvinnokraft som 
mobiliserades.

LUCIATÅG OCH EN NY TOMTE

Den ljusprydda Lucian dök först upp 
i de välbärgade hemmen i slutet av 
1700-talet. Hundra år senare lanse-
rades Lucia på Skansen i Stockholm 
och en bit in på 1900-talet blev det 
kompletta luciatåget med tärnor, 
stjärngossar och pepparkaksgubbar 
vanligt över hela landet.

Under 1900-talet kom en ny våg av 
julinfluenser västerifrån. Den svens-
ka gårdstomten började få mer 

julfirande – 
en tradition 
i ständig 
utveckling

EN GRÖN KRANS PÅ DÖRREN OCH 
JULSTJÄRNA I FÖNSTRET … MÅNGA AV 
OSS HAR NOG EN GANSKA GEMENSAM 
BILD AV HUR JULEN SER UT I YSTAD OCH 
RESTEN AV SVERIGE. MEN EN HEL DEL AV 
VÅRA JULTRADITIONER ÄR URSPRUNGLIGEN 
INTE SÅ SVENSKA SOM VI KANSKE 
TROR. INFLUENSER FRÅN ANDRA DELAR 
AV VÄRLDEN HAR GENOM HISTORIENS 
GÅNG MIXATS MED ÄLDRE SEDER.

Här ses doktor Wilhelm 

Winthers (1857-1926) julpyntade 

hem på andra våningen i 

Sparbankshuset (invigt 1890). 

Okänd fotograf.



drag av en fryntlig Santa Claus som 
kommer farande i en släde dragen 
av åtta renar. Även julskyltningen är 
en tradition som växt fram i modern 
tid, i takt med att människor fick 
större möjlighet till konsumtion och 
julklapparna blev centrala.

– På 40-50-talen blev det tradition 
att klä sig fin och gå på stan när alla 
butiker avtäckte sina julskyltade 
fönster. Det var en stor händelse 
som man samlades kring, berättar 
Håkan.

I år är det många av våra älskade tra-
ditioner som får ställas in – luciatåg, 
julmarknader, julbord och julkalas. 
Men kanske föds istället nya sätt 
att fira som får stanna kvar. Som att 

träffas digitalt med släkt och vänner 
som befinner sig långt borta, eller 
att ge sig ut i naturen för att umgås 
över generationsgränserna – oavsett 
om det råder pandemi eller inte.

JULSTILEN 2020

Den klassiska, rödgröna Fanny och 
Alexander-inspirerade julen är ett 
stilideal som aldrig verkar bli inak-
tuellt. Men sedan dyker det med 
jämna mellanrum upp nya influenser 
som utmanar det nostalgiska.

Bland årets julpyntstrender ser vi 
framför allt två olika stilspår. En 
nedtonad och lite sparsmakad linje i 
toner av brons, cognac och mörk-

grönt. Materialen är klassiska, som 
trä, papper och mässing.

Parallellt finns en lite mer kitschig, 
småknasig trend där julgranskulorna 
kan ha formen av en astronaut eller 
en godisautomat. Färgerna får gärna 
vara knalliga eller pudriga pasteller – 
och plast kan aldrig bli fel.



5 julfilmsklassiker

LOVE ACTUALLY (2003)

Här ser vi en stjärnspäckad 

ensemble (Hugh Grant, 

Emma Thompson, Colin 

Firth m fl) dyka upp i ett 

antal parallella historier i 

ett London i julskrud. Det 

gemensamma ämnet är 

som titeln antyder kärlek.

EN JULSAGA 

Charles Dickens sedelärande 

berättelse om den snåle och 

själviske Ebenezer Scrooge 

som så småningom får en 

ny och mer positiv syn på 

sina medmänniskor, livets 

värde – och självaste julen. 

Har filmats och animerats ett 

antal gånger, bland annat i en 

version av Robert Zemeckis 

2009.

LIVET ÄR UNDERBART 
(1946)

En riktig Hollywoodklassi-

ker i svartvitt regisserad av 

Frank Capra. James Stewart 

spelar den olycklige George 

som när han överväger att ta 

livet av sig möter en ängel 

som låter honom uppleva hur 

livet i staden hade sett ut 

om inte just George fanns 

där och gjorde gott. Sänds 

på SVTPlay samt SVT2 

25 december kl 15.45.

FANNY OCH 
ALEXANDER (1982)

Har du hört begreppet ”Fanny 

och Alexander-jul”? Det här är 

Bergman-filmen som med sitt 

överdådiga julfirande satt rib-

ban för det idealiska svenska 

julfirandet. Utöver maximal jul-

stämning får man 1980-talets 

hela svenska skådespelarelit. 

Sänds på SVTPlay samt SVT2 

26 december kl 14.30.

ELF (2003)

Will Ferrell spelar Buddy 

som växer upp hos tomten 

och nissarna på Nordpolen 

och sedan återvänder till sin 

ursprungliga människofamilj i 

New York med diverse ”kul-

turkrockar” som följd. Gott 

om mysig julstämning och 

feelgood. Finns på streaming-

tjänsten Netlix.

NÄR DET NU INTE BLIR SÅ MYCKET 
GLITTRIGA JULKALAS, SLÄKTTRÄFFAR 
OCH DANS KRING GRANEN FINNS DET 
GOTT OM JULFILMER SOM HJÄLPER TILL 
ATT SKAPA DEN RÄTTA JULKÄNSLAN – 
ÅR EFTER ÅR. HÄR HAR VI LISTAT NÅGRA 
AV DE FRÄMSTA KLASSIKERNA.



I det gamla bondesamhället hängde 
ljusstöpningen ihop med de övriga 
julförberedelserna eftersom man 
använde talg, gärna fårtalg, som 
blev över vid slakten. Idag köper du 
färdig ljusmassa (paraffin, stearin el-
ler bivax) och ljusvekar i en färghan-
del eller hobbybutik, som Panduro 
Hobby eller Slöjd-detaljer. Du kan 
också smälta ner gamla ljusstumpar 
och använda massan till nya ljus. 
Dock måste den smälta massan 
silas genom en silduk för att rensa 
bort gamla vekar, sot och annat. 

Om du köper ljusmassa i hobbyaf-
fär ingår ofta tydliga instruktioner, 
annars finns bra tips på nätet eller i 
hobbyböcker på biblioteket. 

Se till att ha gott om arbetsyta och 
att allt du behöver är lättillgängligt. 
Eftersom ljusmassan blir mycket 
varm (70°) måste du vara försiktig 
så att det inte skvätter upp på hän-
der eller ansikte medan du stöper. 
Stearin kan till och med börja brinna 
om det blir allt för varmt, så det är 
mycket viktigt att ha ett stort gryt-
lock, kanske en brandfilt i närheten 
om olyckan skulle vara framme.    

DU BEHÖVER:

• Ljusmassa

• Ljusvekar

• Tyngd för att hålla veken på plats

• Metallkärl att smälta ljusmassan i, 
t ex liten hink eller stor konservburk

• Termometer

• Pinnar att knyta vekegarnet på

• Käppar att hänga ljusen över 

• Plast eller kartong att skydda golvet 
med  

TÄNK PÅ!

Stearin eller ljusmassa får absolut inte spolas 

ner i avloppet eftersom det kan täppa igen 

rören. Du ska inte heller diska några redskap i 

diskmaskinen. Torka av dem med papper innan 

ljusmassan har stelnat.

TIPS!

Du kan också gjuta ljus genom att hälla ljusmassa i en glas- 

eller konservburk eller pappmugg. Knyt fast ljusveken på 

en lång spik eller pinne och lägg över öppningen innan du 

häller i ljusmassan. Variera resultatet genom att tillsätta en 

god doftolja och färga ljusmassan.

ljusa pysselidéer 
HAR DU VARIT MED OM ATT STÖPA LJUS NÅGON 
GÅNG? DET ÄR EN LITE PYSSLIG AKTIVITET OCH 
DET KRÄVS STOR FÖRSIKTIGHET EFTERSOM 
LJUSMASSAN NÅR EN VÄLDIGT HÖG TEMPERATUR. 
MEN OM MAN ÄR METODISK OCH NOGGRANN SÅ 
ÄR DET EN FASCINERANDE UPPLEVELSE ATT SE 
LJUSET VÄXA TILL EFTER HAND SOM DET DOPPAS 
I LJUSMASSAN (UNGEFÄR 20 GÅNGER). OCH SÅ 
BLIR DET PERFEKTA HEMSTÖPTA JULKLAPPAR! 



ÄVEN OM MAN HAR MASSOR AV EGNA TRADITIONER OCH SÄKRA 
KORT NÄR DET GÄLLER JULMAT OCH JULGOTTER, SÅ ÄR DET 
ALDRIG FEL MED LITE NYA INSLAG. VI HAR BOTANISERAT BLAND 
HÄRLIGA JULKOKBÖCKER OCH HITTAT NÅGRA NYA FAVORITER. 
BÅDE SOFIA WOOD MED SIN VINTER HOS WOOD OCH JESSICA 
FREJ, SOM HAR KOMMIT UT MED BOKEN JUL HUR LÄTT SOM HELST, 
ÄR BRA PÅ ATT FÅNGA HÄRLIG JULSTÄMNING I ORD OCH BILD.  

julens godsaker
snyggt, sött och salt

Polkatryffel

INGREDIENSER 20 ST

1/2 dl vispgrädde

6 st polkagriskarameller

150 g mörk choklad, hackad 

eller knappar

2 msk smör

Kakao att rulla tryfflarna i

GÖR SÅ HÄR

Koka upp grädden, krossa 

polkagrisarna och häll ner i 

grädden. Ta av kastrullen från 

plattan och rör tills polkagri-

sarna smält. Tillsätt chokla-

den och låt den smälta. Lägg 

i smöret och rör tills det blir 

en slät smet. Låt stelna några 

timmar i rumstemperatur och 

forma sedan tryfflar som rull-

las i kakao. Förvara i kylskåp. 

Foto: Lina Eidenberg Adamo



Mammas gubbröra
Sofia Wood är bloggare och författare med en osviklig känsla 

för stil – och härlig mat. I sin bok Vinter hos Wood har hon 

fyllt upp med vackra bilder och recept, men också lite kloka 

råd inför julhelgen som ofta tenderar att framkalla krav och 

stress: ”Sänk ribban, ändra i menyer, strunta i detaljer, fuska 

och strunta i att putsa silvret. Gå och lägg dig i tid och sov tills 

du vaknar”.  

INGREDIENSER

2 ägg, hårdkokta

4 små potatisar, kokta, kalla 

och tärnade

1 burk matjessill, finhackad

2 msk finhackad rödlök

½ purjolök, finhackad

2 msk finhackad dill + mer till 

servering

1 ½ dl gräddfil

½ dl majonnäs

2 msk kaviar

Salt och nymalen svartpeppar 

TILL SERVERING

Knäckebröd eller krispigt 

tunnbröd 

GÖR SÅ HÄR

Skölj äggen i kallt vatten så 

att de blir lättare att skala. 

Finhacka äggen.

Rör ihop ägg, potatis, rödlök, 

purjolök, dill, gräddfil, majon-

näs och kaviar.

Smaka av med salt och 

peppar. Servera toppad med 

lite extra dill på knäcke- eller 

krispigt tunnbröd.  

Fruktiga praliner
Jessica Frej är matkreatör och tevekock och hennes bok Jul 

hur lätt som helst är precis vad den lovar. Eller som Jessica 

skriver: ”Jag vill visa hur man med enkla recept, smarta lös-

ningar och underbara smaker kan skapa julmagi – hur lätt som 

helst.” Vi har testat att göra polkatryffel och fruktiga praliner 

(frukt doppad i god choklad – nästan nyttigt!). 

INGREDIENSER 
(VALFRI MÄNGD)

Färsk ananas, skuren i bitar

Vindruvor

Färska clementinklyftor

Torkad aprikos

Mörk choklad att smälta 

GÖR SÅ HÄR

Smält chokladen

Doppa frukten i smält chok-

lad och lägg på bakplåtspap-

per och låt stelna.

Förvara i kylskåp i upp till två 

dagar.

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Foto: Frida Edlund
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Lösning till korsordet publiceras i nästa nummer.



sugen på mer 
korsord?
Vinter och mer hemmasittande än vanligt 
– kanske är det nu du ska komma igång 
med att lösa korsord? Enligt erfarna 
korsordsnördar är det enklast att börja i 
hörnorna och dra sig in mot mitten. Här 
har vi listat några appar där du hittar en 
outsinlig källa till korsordsknåpande. Bra 
att ha när du avverkat alla tidningskryss.

WORDFEUD

Kom 2011 och är så beroendeframkallan-
de att en del personer kände sig tvungna 
att radera appen.

CROSS BOSS

Precis som i Wordfeud förvandlas kors-
ordslösningen här till en match med en 
motspelare.

RUZZLE

Inte renodlade korsord, här ska du istället 
skapa så många ord som möjligt av bok-
stäverna på spelplanen. 

MELODIKRYSSET

App till klassiska radioprogrammet där du 
kan lyssna på snabbgenomgången och 
skicka in din lösning.

pysselidéer
Vad kan vara mer juligt än att pyssla tillsammans? Här 
får du ett exempel på ett enkelt projekt från Panduro.

SY EN SOVMASK

Sov extra gott med en egensydd sovmask! Du börjar 
med att dubbelvika ett papper för att skapa två mallar. 
Det finns även mallar på internet om du tycker det är 
svårt att få till formen. Med hjälp av mallarna klipper du 
ut två lika stora tygbitar. På ena tygbiten har vi valt att 
brodera slutna ögon. Lägg tygbitarna med rätsidorna 
mot varandra. Vill du att masken ska bli lite mjukare an-
vänder du ett mellanlägg. Sy sedan ihop tygbitarna med 
varandra. Lämna ett litet hål så att du kan vända masken 
rätt innan du syr igen den helt. Avsluta med att sy fast 
band på sidorna.

1. Gör mallen genom att vika ett papper på mitten och 
rita formen för din sovmask.

2. Klipp ut två likadana tygbitar med hjälp av dina mallar.

3. Brodera slutna ögon på ena tygbiten.

4. Lägg tygbitarna med rätsidorna mot varandra och sy 
runtom. Lämna en liten öppning.

5. Med hjälp av öppningen vänder du masken rätt. Sy 
sedan ihop öppningen.

6. Sy fast band på sidorna.
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PORTO 
BETALT

B-post

Avs: AB Ystadbostäder 
217 80 Ystad

Förvaltning och felanmälan

Ring 0411-57 72 00

Gör sedan ett knappval  
beroende på ärende

1. Felanmälan, 07.00-16.00

2. Förvaltningen, 09.30-12.00  
frågor om ditt boende

3. Ekonomi, 09.30-12.00  
frågor om din hyra eller fakturor

4. Kö och Uthyrning av bostäder, 
parkering 09.30-12.00  
samt 13.00-15.00,  
fredag eftermiddag stängt

5. Störningsärenden, 09.30-12.00 
och frågor om nyproduktion

Akut felanmälan efter kontorstid  
010-470 52 16

Ohyra, Anticimex 0771-40 11 00 
uppge att det är Ystadbostäder

ComHem TV, telefoni, bredband 
0771-55 00 00

Postadress: 
271 80 Ystad 
www.ystadbostader.se 
info@ystadbostader.se

Ansvarig utgivare: Ystadbostäder 
Skribent: Sara Högberg 
Redaktör: Py Paavolainen 
Layout: Helsinkifrostbites 
Tryck: Exakta

Enligt gammal svensk folktro fanns det 
tomtar (även kallade vättar, och i Skåne 
nissar) som vakade över alla gårdar. Det 
gällde att hålla sig väl med tomten och 
som tack för hans arbete satte man ut 
en skål gröt, gärna med en klick smör i. 
När det gäller julklappsutdelning så var 
traditionen under 17- och 1800-talen att 
någon i familjen utklädd till bock knack-
ade på dörren för att dela ut klappar till 
barnen. 

I Europa och USA fanns samtidigt S:t 
Nikolaus, eller Santa Claus. Ett katolskt 
helgon som delade ut presenter till snälla 
barn den 6 december. När S:t Nikolaus 
så småningom spreds till våra bredd-
grader uppstod den svenske jultomten 
som knackar dörr och delar ut klappar 
på julafton. Själva sinnebilden av den 
svenska tomten skapades av konstnären 
Jenny Nyström när hon illustrerade Viktor 
Rydbergs dikt Tomten.

historien om tomten

OM MAN SKRAPAR LITE PÅ TOMTEDRÄKTEN SÅ VISAR 
DET SIG ATT DAGENS JULTOMTE ÄR EN MIX AV TRE 
OLIKA FÖREGÅNGARE – DEN SVENSKA GÅRDSTOMTEN, 
S:T NICOLAUS (SANTA CLAUS) OCH SÅ JULBOCKEN.

0417

ST NICOL AUS AV JAROSL AV CERMÁK EN JULBOCK AV EL SA BESKOW EN JENNY NYSTRÖM -TOMTE


