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■ Mer mat. Mer nostalgi. Mer musik och 
teater.

En fet jul väntar Lundaborna när Tho-
manders jul rullar i gång om några veckor.
Härliga tider väntar alla 
som älskar att frossa och 
grotta ner sig i julroman-
tik. För tredje året skapas 
1800-talsstämning i staden 
då hästdroskor, utomhus-
teater, julbodar, tomtar, po-
sitivhalare och sång körer 
fyller gatorna.

Årets julprogram är tjocka-
re än någonsin och innehål-
ler flera nyheter:

Stortorget döps om till 
Mattorget där det ska säl-
jas skånska godbitar. Det är 
matprofilen Mattias Kroon 
som samordnar matut-
budet med glögg från Ki-
vik, bröd från Röstånga, 
ost från Brunslöv, sill från 

Kåseberga och lättöl från 
Lund – bara för att nämna 
några lokala rariteter.

Vidare på menyn finns en 
särskild julkaka bakad av 
stadens sockerbagare och 
två nya praliner, en mörk 
och en ljus – båda med 
julsmaker – tillverkad av 
stadens konfektyrkokare. 
Till försäljning finns re-
dan Thomanders julöl och 
julte.

Och apropå julöl – Sveri-
ge är det enda land där för-
säljningen av coca cola går 
ner i juletid, enligt kock-
en och kokboksförfattaren 
Sam Hellhager som till var-
dags driver restaurang In-

spira på Medicon Village. 
Mer matkuriosa av honom 
utlovas under Thomanders 
jul.

Inte bara mat och dryck 
utan även sagor minner 
om svunna tider. Lunda-
baserade produktionsbo-
laget Pipedream Produc-
tion sätter upp musikal-
versionen av Dickens ”En 
Julsaga” på Lunds stads-
teater. Åtta föreställningar 
utlovas med premiär den 
12 december.

Sara Arambula, som sam-
lat nästan sanna berättel-
ser från äldre Lundabor, 
ger två föreställningar med 
titeln ”Du vet att du är ifrån 
Lund om…”, en föreställ-
ning för 65-plussare.

– Kanske måste man visa 
leg för att få komma in, sä-
ger Lena Birgersson, som 
efter årets evenemang läm-
nar över stafettpinnen till 

Matfrossa och sagor  
under Thomanders jul

 Sara Arambula återger berättelser från äldre Lundabor. Här med Lena Birgersson som arrangerar Thomanders jul.

Stefanie Feldmann Olofs-
son.

Mat, julhistorier men ock-
så ljus. Julgranar ska pim-
pas med juleljus, såväl på 
Stortorget, Bantorget som 
på Mårtenstorget. Vackras-
te (vid sidan om klassikern 
i Lundagård) lär ljusträdet 
på Knut den Stores torg 
bli, enligt parkintendenten 
Lars Brobeck. Han utlovar 
även tusentals ljuspunkter 
liksom julkärvar och höba-
lar på torgen.

Och med lite tur får 
den observante kanske 
syn på världens mest kän-
de svensk, Alfred Nobel, 
som visar såpbubblor med 
sprängverkan. Han dyker 
upp med medhjälpare från 
Vattenhallen.

Projektet finansieras 
med hjälp av sponsorer 
och bidrag från Lunds kom-
mun.

– Universitetet går inte 
in i projektet med pengar 
men ställer upp på annat 
sätt genom exempelvis lo-
kaler. Men vi har fått trev-
liga hejarop från rektor, sä-
ger Lena Birgersson.

Invigningen sker den 29 
november klockan 11 på 
Stortorget då biskopspa-
ret Thomander anländer 
med häst och vagn. Det är 
också då tomtefar som sus-
sat i Rådhuset väcks ur sin 
sömn. Barn anmodas att 
medta instrument och an-
nat som låter så att han 
verkligen vaknar.

TEXT: GÖREL 
SVAHN
gorel.svahn 
@sydsvenskan.se

FAKTA

Familjen Thomander 
tidiga med gran 
och klappar
■ Den förre biskopen Johan 
Henrik Thomander (1798–
1865) och hans fru Emilie 
är frontfigurer för projektet 
Thomanders jul. Familjen var 
en av de första i Lund att fira jul 
som vi gör i dag. Thomanders 
jul samlar marknadsföringen 
av besöksmål, museer, hotell, 
restauranger och butiker i Lunds 
centrum. Målet är att Lund ska 
bli ”Sveriges julstad nummer 1”.  

THOMANDERS JUL

FOTO: INGEMAR D 
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