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VÅGA FRÅGA

Acceptera orättvisan
Hur ska vi göra under julhelgen 
för att barnen inte ska lida av den 
tryckta stämningen oss vuxna 
emellan? Bråken gäller gamla arvs-
tvister inom släkten. Ett alternativ 
är ju att stanna hemma och låta bli 
att träffa släkten under helgen men 
det känns också fel mot barnen.

Ofta är det någon som blir miss-
nöjd när man fördelar ett arv, 
någon som upplever sig ha fått för 
lite. Men i de flesta fall är det också 
någon som backar, någon som 
tänker att jag accepterar ett sämre 
erbjudande – kanske för att und-
vika gräl. Det kan ändå hända att 

den som backat känner en bitter eftersmak av grälen 
och att han eller hon stannar kvar i en slags förbitt-
ring över det skedda.

Bitterhet är alltid ett gift, både för den som fastnar i bit-
terheten, men också för människor runt den förbittrade. 
Bitterheten sprider sig som dåliga ringar på vattnet. Där-
för är det önskvärt att de vuxna sinsemellan diskuterar 
vad det är som stör dem. Att de berättar för varandra vad 
de upplever som orättvist och varför det känns svårt att 
umgås på ett avslappnat vis.

Om det inte går att diskutera och komma fram till en god 
lösning så måste vi acceptera att det är så. Vi får arbeta med 
vår egen förmåga att acceptera. Det betyder inte att vi mås-
te tycka att allt gått rättvist till, eller att vi fått den del av 
till exempel ett arv som vi tycker att vi har förtjänat. Men 
vi får acceptera att det skett en orättvisa och att det inte 
finns någonting vi kan göra för att förändra situationen. 

Vi får kanske tänka att vi klarar oss, även om vi fått för 
litet. Vi kan också fundera över hur mycket materiel-
la saker och hur mycket pengar vi egentligen behöver 
för ett gott liv. Självklart är 
det svårt att klara sig helt 
utan pengar i dagens sam-
hälle. Men lyckan kommer 
sällan med stora egendo-
mar och feta konton. Ofta 
är det relationer och vän-
ner som är den sanna rike-
domen. Att göra något för 
andra människor är också 
något som ger oss lycka.

Vi får påminna oss om att vi kanske inte ska vara så 
småaktiga och giriga som ”de andra”, vi får vara bätt-
re än så. Vi får försöka höja oss över dessa materiella 
orättvisor och kanske nå en sinnesfrid och en balans 
inom oss – trots allt. Vi får tänka att vi gör detta för vå-
ra barn. Barnen behöver få ha en relation till släkting-
arna, trots orättvisan. 

 ¶ Maria sund-
gren-lillqvist
är kognitiv 
psykoterapeut 
och svarar på 
läsarfrågor 
om familj och 
relationer. 

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av 
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, häl-
sa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyr-
kans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn 
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din 
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och edite-
rar frågorna. Adressen  är redaktionen@kyrkpressen.fi  
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors. 
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast 
i tidningen. 

”Bitterheten spri-
der sig som dåliga 
ringar på vattnet.”

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Tomteapologetik 
Föräldrar och förening-
en Hem och Skola i Max-
mo upprördes häromveck-

an över att 
barnen hört 
sanningen om 
tomten under 
en adventsan-
dakt i kyrkan: 
han finns inte.

Reaktionerna på detta 
vittnar om en tragisk tom-
het. Föräldrar, Hem och 
Skola och kommentatorer 
på webben försvarar bar-
nens rätt att få tro på en 
lögn. Någon säger sig ha 
försäkrat sina barn om att 
andaktshållaren ljög och att 
tomten visst finns. Den som 

inte själv tror på tomten lju-
ger då öppet för sina barn, 
fullt medveten om att bar-
nen kommer att genom-
skåda lögnen senare.

Har vi inga sanningar att 
ge våra barn under julen? 

Inte helt oväntat har tron 
på tomten i kommentarer-
na jämförts med tron på Je-

sus. Jag kan inte uttala mig 
om vilken forskning som 
gjorts om tomtens existens. 
Men Jesus är den överläg-
set mest väldokumente-
rade historiska personen 
från sin tid. I stort sett al-
la, både kristna och icke-
kristna forskare är eniga 
om att Jesus dog på korset. 

Även icke-kristna historiker 
nämner Jesu uppståndelse 
från de döda.

Alla har rätt att tro på 
tomten i religionsfrihetens 
namn. Kyrkan har också rätt 
att förkunna julens bud-
skap att världens Frälsare är 
född. I motsats till tomte-
apologeterna tror kyrkan på 

det som den förkunnar.
Det är lätt att hålla med 

biskop Björn om att barn 
gärna kan få höra att det 
viktigaste med julen inte är 
dyra klappar, utan att man 
har tid till gemenskap. Både 
som familj och med Gud.

Men önskan om en väl-
signad jul i de tecknen.

Sedan tonåren har Helen 
Egardt, gymnasielärare i 
Stockholm, varit passione-
rat intresserad av symbolik.

– Tiden kring jul är full-
späckad av symbolik. Men 
många använder julens 
symboler utan att reflek-
tera över vad de egentligen 
står för.

I en skolklass frågade Egardt 
en gång eleverna om varför vi 
firar jul. Svaret hon fick var: 
”För att jag ska få julklappar.”

– Men det är ju ett jät-
tetråkigt svar på varför vi 
upprätthåller en tradition. 
I det konsumtionsinrikta-
de samhället saknas det be-
rättelser.

Tidigare i år gav hon ut 
boken Julens symboler (Dia-
logos), med 24 julsymboler 
att lära sig mer om.

– Nästan ingen av julens 
symboler är enbart knuten 
till den kristna traditionen. 
Inget föds ur sig själv, man 
hämtar inspiration ur tidi-
gare kulturer, berättelser ut-
vecklas till helt nya och får 
kanske en helt ny betydelse.

Hennes egna favoriter 
bland julens symboler är 
kransen och barnet.

– Den gröna kransen som 
inte tappar sin färg är en 
stark symbol som står för 

evigheten. Barnet står för 
det nya som föds. Vi be-
höver påminnas om hop-
pet om nytt liv, inte minst i 
mörka vinternorden.

Hon  gillar också granen.
– Att granen är en tysk 

tradition tycker jag inte är 
så intressant. Jag frågar mig 
hellre varför vi vill ha en 
gran inomhus. Trädet har 
varit en oerhört viktig sym-
bol i alla mytologier och tra-
ditioner. Det går igenom al-
la skikt och står emot väder 
och vind. Ibland tänker jag 
på Jesus kors som ett stili-
serat träd.

Symbolernas jul
JUL. Mandeln, kransen, äpplet, gröten. 
Julens symboler är lika många som kära 
och alla har de djupa rötter.

TEXT: CHRISTA MICKELSSON

Jul
Risgrynsgröten
Gröt är en av världens älds-
ta maträtter. Seden att koka 
risgrynsgröt fick spridning i 
Norden först under 1700-ta-
let och gröten åts vid sto-
ra högtider som jul, mid-
sommar, bröllop och be-
gravningar eftersom ris-
gryn betraktades som dyr 
lyx. Traditionen att ställa ut 
ett fat med risgrynsgröt här-
stammar från den tid då man 
skulle offra till hustomten 
för att säkra den kommande 
skördelyckan. Gjorde man 
inte det kunde tomten häm-
nas och gården drabbas av 
olyckor, och många gam-
la sägner handlar om tom-
tars hämnd. Tomtetron var 
svår att utrota trots att Nor-
den blev kristet. I vissa tra-
ditioner har tomten kopp-
lats ihop med det kristna 
helgonet Sankt Nikolaus, 
som också gett namn åt 
den amerikanska jultom-
ten Santa Claus.

Informationen är plockad ur Helen 
Egerts bok om julens symboler. 

Julklapp
Ordet julklapp kommer från 
seden att klappa på dörren 
och anonymt kasta in ett ved-
trä försett med en lapp där 
man skrivit något roligt och 
ofta oanständigt. Julklappen 
skulle kastas in utan att nå-
gon fick se vem som var gi-
varen. Senare tog julbocken 
över utdelningen av julklap-
par, och på 1930-talet ersat-
tes han i Sverige av jultom-
ten. I den kristna symboli-
ken representerar julklappen 
de gåvor det nyfödda Jesus-
barnet fick ta emot av de vi-
se männen. 

Julkärven 
och lucia
halmen är en viktig del av 
det nordiska julfirandet och 
återfinns i bockar, hjärtan, 
stjärnor, änglar och tak-
kronor. I julkrubban ligger 
Jesusbarnet på en bädd av 
halm, men halmen symbo-
liserar också växtkraft och 
i äldre tider strödde man ut 
halm på golvet i stugan inför 
julhelgen. Julkärven i hav-
re sägs också vara en kvar-
leva från den tid då man 
offrade till den högsta gu-
den i den nordiska myto-
login, Oden. Man satte ut 
julkärven i hopp om en god 
skörd. I föregångaren till 
luciafirandet, det vill sä-
ga lussetraditionen, klädde 
man ofta ut sig i halm. Den 
här ritualen hade koppling-
ar till fruktbarhetsriter. En 
del klädde ut sig till bockar, 
och en kvinna i byn klädde 
sig i halm, med ett rött snö-
re kring midjan: lussebru-
den. Forskare tror att denna 
hedniska lussebrud byttes 
ut mot helgonet Lucia efter 
att kristendomen fått fot-
fäste i Norden. 

Ordet jul
etymOlOGin BakOm ordet jul 
är omdiskuterad. Ordet är 
av germanskt ursprung och 
kan ha stått för ”fest” – det 
kan finnas kopplingar till 
det finska ordet ”juhla”. I 
de flesta europeiska språk 
har julen fått en kristen be-
nämning (som i engelskans 
”Christmas”), men i Nor-
den har inget ersättnings-
ord fått fotfäste.

Kransen 
den cirkelfOrmade advents-
kransen symboliserar bestän-
dighet och evigt liv, då den 
varken har början eller slut. 
Cirkeln eller kransen, som 
återkommer också vid mid-
sommarfirandet, förekom-
mer i många varianter i alla 
kulturer. Kransen återfinns 
också i Kristi törnekrona.

Mandeln
seden att lägga en mandel i 
risgrynsgröten (för att se vem 
som ska bli gift under året 
som kommer) kom till Sve-
rige först på 1800-talet. Innan 
dess kunde man finna en kaf-
feböna, en silversked eller en 
annan liten present i gröten. 
Nöten och mandeln symbo-
liserar i många kulturer nå-
got hemlighetsfullt och för-
dolt. Mandelformen användes 
flitigt i den kristna medelti-
da konsten, där jungfru Maria 
innesluts i en mandelformad 
öppning. Även den urkrist-
na fisksymbolen ICHTYS är 
mandelformad. Mandeln har 
förknippats med det kvinnliga 
könsorganet och själva man-
delkärnan har tolkats som ett 
frö inneslutet i livmodern.


