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Den bästa julklapp som jag hittills har fått kommer jag 
mycket tydligt ihåg. Jag var i nedre tonåren, satt på 
barndomshemmets vardagsrumsgolv och hade öppnat 
en mängd klappar. Kvar fanns ett litet, lätt och obetyd-
ligt paket. Efter att noggrant ha tagit bort omslagspap-
peret öppnade jag en minimal ask och där låg den, en 
lapp med en påklistrad bild på en säng ur en postor-
derkatalog samt texten ”Gå upp på vinden!”. Jublande 
sprang jag upp för vindstrapporna och där stod den, 
min egen nya resårsäng. Det var säkert en dyr säng, 120 
cm bred i en tid långt före IKEA:s etablering i Finland, 
men det viktigaste var inte sängen i sig. Det var över-
raskningsmomentet. Länge hade jag klagat över hur 
ont i ryggen jag fick av den lilla barnsängen med rib-
botten och tunn skumgummimadrass men aldrig hade 
jag kommit på tanken att önska mig en annan. Och nu 
hade mamma gett mig ett enormt, pösigt och mjukt 
exemplar i en liten, liten pappask.

För femton år sedan gjorde jag en dokumentation om 
julfirande för Ålands museum. Det handlade främst om 
att göra djupintervjuer samt samla in fotografier inför 
en specialutställning. Några år senare använde jag 
detta empiriska material som ett slags fallstudie där 
jag undersökte hur ritualer och begreppet familj kan 
förstås. Undersökningen blev till sist mitt slut arbete 
från Åbo Akademi. Trots att julklappar utgjorde en 
marginell del av arbetet träffade jag under litteratur-
studierna på en del kulturvetenskapliga teorier om 
företeelsen. Julklappsutväxlingen skulle bland annat 
tydliggöra ett symboliskt system som tydliggör vilka 
personer som är betydelsefulla i vardagslivet. Nära 

vänner och släktingar får genom individualiserade ut-
växlingar sina presenter innan det egentliga julfirandet 
tar vid, vilket skulle vara reserverat för familjen. Även 
om gåvans ekonomiska värde är dolt så tillåts en oba-
lans enbart mellan förälder och barn. I det senare fallet 
tänks nämligen det rituella utbytet av gåvor markera 
en livslång relation.

Visst fanns det i dokumentationsmaterialet utsagor 
som kunde få sin förklaring genom sådana teorier. 
De intervjuade skulle dock knappast hålla med om 
resonemanget. De gav helt enkelt julklappar till dem 
de ville därför att det var just det som de ville göra. Ett 
slags spänning mellan teori och praktik som genom 
analys av empirin även kan ses återspeglas i förståel-
sen av samhälleliga stereotypier om den nutida julen 
kontra det egna julfirandet. Stress, julklappshets och 
familjebråk kände informanterna mycket väl till men 
det var något som gällde andra, inte en själv. Kon-
stigt? Nja, som vetenskap är etnologin faktiskt fylld 
av dylika spänningar mellan det generella och det 
djupt personliga.

Vid universitetet i Heidelberg deltog jag exempelvis 
i en kurs i religionsetnologi med en väldigt karisma-
tisk professor. Kursen behandlade varför kon är helig 
i Indien. Varje vecka presenterades en ny teori som 
mycket övertygande förklarade rådande förhållanden 
genom allt från nationalekonomiska modeller till hu-
manekologiska experiment. På den sista föreläsningen 
skulle professorn avslöja den verkliga lösningen och 
det gjorde han. Under sina fältarbeten hade han frågat 

indier varför kon är helig och fått till svar att det är för 
att kon är en gudomlig varelse. Det var förklaringen. 
Punkt. Jag kände mig chockad och direkt lurad av en 
sådan simpel och naiv slutsats. Nu, efter några år av 
praktiskt fältarbete, förstår jag dock professorns poäng. 
Det är nämligen ytterst problematiskt att som utomstå-
ende förkasta en annan människas världsbild när det 
de facto är så som hon upplever världen.

I mitt jobb som antikvarie vid en kulturhistorisk insti-
tution överraskas jag, liksom många andra, ofta av det 
stora i det lilla. Ett fotografi kan öppna sig och tydlig-
göra samhälleliga makt- och klasstrukturer, ett vardag-
ligt föremål berätta en hel livshistoria och en intervju 
få oss att återvända till världar som sedan länge gått 
förlorade.

Inom museal verksamhet är det föremålet och den 
oförvanskade berättelsen vi försöker bevara, men inte 
sällan just för att dessa kan hjälpa oss att förstå större 
sammanhang. Rent ritualteoretiskt kan julens slöseri 
och överflöd bland annat förstås som en symbol för 
samhällets hedonistiska och estetiska värden eller som 
en del av ett tryggt upprepningsmönster som möjlig - 
gör identifiering med den egna familjen och familje-
historien. Kanske är det så, även om femåringen som 
ivrigt sliter presentpapper ur julklappshögen knappast 
håller med. Med hjälp av kulturvetenskapliga analyser 
kan vi göra julklappen till en helig ko men vi får för 
den skull inte glömma bort att fråga vad de direkt in-
blandade själva upplever. Genom museernas magasin 
där föremål, dokument och berättelser förvaras ges 

förhoppningsvis framtidens forskare möjlighet att göra 
sina egna tolkningar av dylika fenomen.

Den bästa julklapp som jag hittills har gett kommer jag 
mycket tydligt ihåg. Jag bodde sedan ett tag tillbaka 
på den franska Rivieran tillsammans med en tjej. På 
grund av mycket arbete var fritiden begränsad men då 
vi bägge var lediga ville hon gärna visa mig regionen 
så vi reste runt till städer, bergsbyar och stränder. Min 
favoritstrand var en mer eller mindre övergiven bad-
anläggning i utkanten av Nice. Dit gick jag ibland på 
egen hand för att bada och köpte en gång också en liten 
godisask i metall med en bild på badstranden målad på 
emaljen. Naturligtvis ville också jag visa mina hemtrak-
ter för henne och under ett besök i Mariehamn såg hon 
ett silverhalsband, format som en fiskfena, tillverkat av 
en lokal hantverkare. Vi gick flera gånger in i butiken 
för att titta på den glimrande fenan. Tillbaka i Frankrike 
blev det jul och jag hade bara ett litet, lätt och obetyd-
ligt paket att ge. Besvikelsen i hennes ögon var tydlig då 
hon märkte att det innehöll en godisask från en obskyr 
strand i närheten. Jag bad henne öppna det och hennes 
ansikte sprack upp i det största leende jag någonsin sett, 
kastade sig runt halsen på mig och utropade ”Staffan, 
you did it!”. Halsbandet var dyrt men jag vill med all 
bestämdhet påstå att det var överraskningsmomentet 
som var det viktigaste. Stora allmänmänskliga 
känslor i en liten, liten emaljask.

Staffan Beijar är FM i etnologi och antikvarie vid 
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