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JULFÖRBEREDELSER
I Solf började julförberedelserna genast efter
allhelgonahelgen. Kvinnorna stickade, sydde och virkade
i mängder så att varje bybo skulle få åtminstone en ny
omgång kläder att ta på sig under julhelgen. Golvet i
stugan behövde få nya trasmattor till jul.

Hela veckan innan jul städade kvinnorna. Golven och
väggarna skurades. Sänghalmen byttes och sängarna
bäddades med rena sängkläder. Alla kärl i kärlhyllan
torkades och kopparkärlen vid spisen gnuggades tills de
blänkte.

Under första halvan av 1800-talet började julfirandet i
Finland ta den form som vi ser idag, och på den
österbottniska landsbygden fick julen modernare inslag i
slutet av århundradet. Många nya seder och bruk kom
särskilt från Tyskland men även från det övriga Europa.
En del gamla seder ändrades eller smälte samman med
nya. Den nya, modernare julen var lite ”finare”.



Inför julen ställdes det till med storbak och det
bakades särskilt limpor.

Julslakten hörde också till julförberedelserna, och det
var mycket arbete med att göra korv genast efter
slakten.

Huvudrätten på julafton var lutfisk. Beredning och
tillredning av lutfisk tog flera dagar och måste alltså
inledas i god tid före julafton.

I slutet av 1800-talet blev det möjligt att köpa
färdiglutad fisk, men i synnerhet på landsbygden och i
mindre bemedlade familjer brukade man ändå göra
allting själv från början till slut.

Ingen fest utan hembryggd öl, som förstås bryggdes
även till jul.

Wasa Nyheter 21.12.1899 nr 221. 
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Männen tillverkade facklor till jul. Ett
vanligt antal var sex facklor per gård.
Facklorna brändes på julafton,
juldagsmorgonen, julannandagsmorgonen,
nyårsaftonen, nyårsdagsmorgonen och på
trettondagen. Denna sed upphörde redan
under 1800-talet.

Vid höstslakten tog man till vara
talgfettet som sedan användes för att
tillverka ljus. Julbordet pryddes av ett
två- eller tregrenat ljus och varje bybo fick
sitt eget ljus.



Ett julkors tillverkades och det kunde
prydas med pappersband, lyktor och en
krans gjord av granris.

Halmdekorationer gjordes, och viktigast
av dem var julhimmeln. Förebilden för
den var kristallkronorna på prästgårdar
eller takkronorna i kyrkosalar.
Julhimmeln hängde ovanför julbordet.
Himmeln var vanligare bland den
finskspråkiga befolkningen.

Traditionen att pynta hemmet till jul
började i Finland på 1920–1930-talen.
Man ville i nationalromantisk anda
skapa dekorationer som skulle
förknippas med Finland. Dylika
dekorationer var särskilt halmhimlen
och andra halmdekorationer.

Julkors. SLS (Svenska Litteratursällskapet i Finland) 

arkiv.

https://finna.fi/Record/sls.SLS+257_SLS+257_270 



Julgranen blev vanligare i de österbottniska hemmen från och
med slutet av 1800-talet. I bondstugorna var julgranen först
liten och hängdes i taket eller placerades på bordet.

I Korsholm gjorde man i sekelskiftet julprydnader utav
papperspåsar och etiketter på medicinflaskor som man hade
sparat under året. De blev till pappersstjärnor och andra
dekorationer.

I granen kunde man också hänga pepparkakor, julkort och från
och med 1920-talet även flaggirland antingen med finska
flaggor eller med flaggor från andra länder. De små
julgransljus stöpte man själv eller så köptes de i handeln.

Bild: Julkort från början av 1900-talet. Det syns i bilden att små

julgranar var populära på den tiden fast man i överklasshem hade stora

julgranar redan under slutet av 1800-talet.

Ur Helsingfors stadsmuseums samlingar.



LILLAJUL DEN 21 DECEMBER

Enligt en äldre tradition i Solf var det lillajul Tomasdagen den 21 december. Då 

brukade bönderna fara till Vasa och köpa julbrännvin. 

I de borgerliga hemmen i staden började man fira lillajul före första adventen och 

så småningom blev det kutym även på landsbygden. 

På landsbygden övergick lillajul på 1920–1930-talen till att vara ”ungdomslördag” 

då ungdomarna for till staden för att fira.



JULAFTON
På julaftonsmorgon var det ännu många
göromål som skulle göras. Pojkar och män
fick tömma utedasset och hugga julved så
att det skulle räcka ända till nyår.

Männen hade också som uppgift att sätta
upp en julkärve för småfåglarna att kalasa
på.

Kvinnorna höll ännu på att städa och laga
mat. Redan mitt på dagen satte man en
gryta på elden. I den kokade man julgröten
som på den tiden var korngrynsgröt.
Korngryn skulle kokas i minst tre timmar.
Man gjorde en stor sats som skulle räcka
för hela julhelgen, och efter julafton åt man
gröten som ugnsgröt.

När julgröten var färdig tog man fram
lutfisken och lagade den till julfisk.



Gårdens djur fick smakprov från
julbordet. Hästarna och korna fick en
skvätt hembryggd öl och en bit av det
söta brödet från brödstapeln.

På vinden ställdes ut gröt till tomten.

Julfriden började på julafton klockan 12
och varade till den 13 januari. Julfriden
gällde alla, både människor och djur,
enligt en tradition som följts i flera
århundraden.



Julmåltiden åts vid åtta tiden på kvällen eller
lite tidigare. Före maten bjöd husbonden alla
på en slurk brännvin. Innan alla satte sig vid
bordet sjöng man en psalm.

Julmaten bestod av lutfisk, potatis och
korngrynsgröt. Efter maten läste husbonden
julevangeliet och till slut sjöng alla
tillsammans en julpsalm.

Efter maten dukade man fram det egentliga
julbordet, som fick stå kvar under julhelgen.
Det viktigaste elementet på bordet var
brödstapeln, som bestod av tre till fem
rågbröd, ovanpå dem en eller ett par limpor
och överst en smörbit.



Julklappar hör till de nyare traditionerna, och i
slutet av 1800-talet var det på den
österbottniska landsbygden ännu få familjer där
det gavs julklappar. Redan på den tiden
riktades också viss kritik mot att ge julklappar.
I de mindre bemedlade familjerna och även i
andra familjer var det vanligt att det inte
utdelades några julklappar alls, det hade inte
ännu blivit en del av vår jultradition.

Julklappar, om sådana förekom, delades ut
mellan familjemedlemmarna och grannarna. På
1800-talet var det typiskt, i enlighet med den
gamla traditionen, att julklapparna kastades in
genom stugdörren. Kvinnorna kunde få
kaffekoppar och unga kvinnor en silkesscarf av
sin friare medan barnen fick leksaker såsom
trähästar och träfåglar eller bara en enkel
docka gjord av en vedklapp.

JULKLAPPAR

Från början av 1900-talet blev det

vanligare med julklappar. Men det var

först efter krigen då traditionen att ge

många julklappar föddes.



FRÅN HALMBOCK 
TILL JULBOCK

När julen under 1800-talet så småningom ändrade
karaktär och blev en familjefest och i synnerhet en fest för
barnen började givande och mottagande av julklappar få
en annorlunda form. Idén på en särskild julklappsutdelare
kom från Tyskland. Att barnen fick besök av en
skrämmande halmbock på julafton var i början av 1800-
talet en programpunkt i de övre samhällsklasserna som de
vuxna hade förberett för barnen. Halmbocken var oftast
klädd i mörka kläder.

I mitten av 1800-talet började julklappsutdelaren bli
mera lik sin tyska förebild, snällare och mindre
skrämmande. I början delade julbocken eller jultomten
julklappar i överklassfamiljerna men så småningom i
slutet av 1800-talet spridde sig seden också till de övriga
samhällsklasserna och från städerna till landsbygden.

Ett julkort från början av 1900-talet.

Ur Helsingfors stadsmuseums samlingar.



JULNATTEN

Efter att julklapparna hade

delats ut läste man aftonbön

med särskild andakt och gick

och lade sig. Ett ljus fick

brinna på julbordet hela

julnatten. Ljuset var kanske

en hälsning till de avlidna

eller gav skydd mot onda

andar. Man trodde också att

de döda höll sin egen

midnattsmässa i kyrkan på

julnatten.

Även juldricka samt en flaska

brännvin och glas lämnades

på julbordet. Men det hände

att i stället för att sova så

började männen supa på

julnatten.

Bild: SLS (Svenska Litteratursällskapet i Finland) arkiv. 

https://finna.fi/Record/sls.SLS+240_SLS+240_57 



JULDAGEN

På juldagens morgon gick man upp i 
ottan för att hinna i tid till 
julkyrkan. 

Innan man gav sig iväg åt man 
kanske en bit blodkorv och 
husbonden kunde bjuda alla, även 
barnen, på en brännvinssup.

Folk som bodde nära kyrkan kom 
dit gående med lyktorna i handen. 
De som bodde längre borta kom med 
hästslädar som var upplysta med 
lyktor. Inne i kyrkan brann flera 
ljus.



Efter julkyrkan körde byborna hem i kapp
och tävlade vems häst som var snabbast.
Man trodde att den som kom hem först
skulle få sin skörd bärgad först av alla.

Hemma åt man och sjöng psalmer. De som
kände sig trötta fick gå och ta en vilopaus.

Juldagen tillbringades hemma i lugn och
ro. Juldagen uppfattades vara en lika helig
dag som långfredagen.

ANNANDAG JUL

Också på annandag jul gick man på kyrkan.
Efter det var dagen vikt för besök, man
träffade grannar och släktingar.
Husmödrarna dukade fram bordet utan att
knussla och männen gick från hus till hus
för att få en sup, såsom traditionen var.

Ungdomarna samlades för juldanser som
ordnades på de större bondgårdarna. Olika
jullekar hörde också till jultiden, även bland
de vuxna.

Tiden från jul till tjugondag Knut den 13
januari var den ända tiden på året som inte
definierades av arbete. Efter tjugondag
Knut började vardagen med dess dagliga
sysslor och göromål.



De mindre bemedlade familjerna och byborna kunde

inte på samma sätt delta i julfirandet och trakteringen

som de mera förmögna. Då maten med nöd och näppe

räckte till för eget behov blev det inte mycket över att

bjuda gästerna på.

Att hjälpa andra under jultiden har långa traditioner

och i synnerhet den kristna kyrkan har under

århundraden hjälpt de fattiga. Under 1800-talet började

det uppstå även andra organiserade former av

välgörenhet. Exempelvis fruar från högre stånd bildade

föreningar som hjälpte fattiga barnfamiljer och

fattighus under julen. Å andra sidan kände man sina

fattiga i bya- och sockengemenskaper och bettleri och

stöd åt de sämre ställda hörde till livet på den tiden.

VÄLGÖRENHET



Andra traditioner
Stjärngossar gick runt i svenska

Österbotten mellan jul och nyår redan i

slutet av 1800-talet. Traditionen härstammar

från östeuropeiska mysteriespel (kyrkospel)

som uppfördes i kyrkorna under 1100- och

1200-talen och som i Södra och Mellersta

Europa tog en mer folklig form med komiska

drag. I Tyskland omformades

stjärngossetraditionen till en lek för

skolpojkar, och som sådan landade den via

Danmark och Sverige också hos oss i

Finland.

Under 1800-talet började man komponera

julmusik. Hymnen Hosianna av den tyske

kompositören Georg Joseph Vogler

uruppfördes i Stockholm år 1799. Hosianna

spelades i början av 1800-talet på allehanda

festliga tillställningar innan den i slutet av

århundradet så småningom började

uppfattas uttryckligen som en julpsalm även

på landsbygden.
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