
  

Tomten i Lunddalen – 20 års jubilerade 

Klockan är elva och 16 personer samlas för de slutliga förberedelserna inför årets ”Tomten i 

Lunddalen” vilket är det 20:e i ordningen. Bland de samlade finns dom som varit med vid alla 

tillfällen, traditionsenligt den andra söndagen i advent. Nya har kommit in under årens lopp och fört 

traditionen vidare men också kommit med idéer och utvecklat ”Tomten i Lunddalen” till det vi 

erbjuder alla som vill komma på besök idag. 

Granriset till Tomtebo är hugget, gran placerad utomhus men också intagen i stugans värme och 

inköpen är gjorda. Nu var ordningen återställd efter två års väntan på att få välkomna besökare in 

igen. Två års firande med postlåda för önskelistan till tomten var till ända och nu skulle alla åter 

kunna uppleva en livslevande tomte och tomtemor tillsammans med det populära tomtespåret.  

Men först fanns en del att göra 

Granen kläs, julpyntet plockas fram, elden skall tändas, flaggorna hissas, två skottkärror med material 

till tomtespåret lastas och körs ut till sina platser, tågbanan arrangeras i förrådets dörröppning, 

golvet i ”Tomtebo” täcks med granris, fikat och glöggen förbereds liksom korv och pinnbröd, grillen 

tänds, bilder från årets aktiviteter startas på skärmen, snön på verandan är bortsopad och elen till 

Tomtebo dragen. 

Så erbjuds alla gulasch soppa med smörgås, någon berättar om hur många som kom under de första 

åren och hoppas på att det kommer lika många i år. Andra pratar om den tidiga vinter som kommit 

och härliga premiärturer på långfärdsskridskor.  

  

Sista handen läggs vid tomtespåret, marschallerna tänds, i Tomtebo har den stora önskelistan rullats 

ut klar att fyllas med förväntningar. Förutsättningarna för dagen är bästa tänkbara med några 

centimeters snö, sex minusgrader, en strimma av sol och vi väntar nu alla på att de första besökarna 

skall komma. 

  



  

Eftermiddagen löper på med en strid ström av besökare, en del vill sitta bredvid tomten andra är lite 

mer avvaktande inför mötet och nöjer sig med att på avstånd eller med hjälp av en vuxen lämna 

önskelistan, berätta sin ålder och sitt namn. Från tomtespåret hörs glada rop och igenkännande när 

figurerna hittas och kanske också känns igen från tidigare besök. Något som alla fascineras av är 

”jultåget” som snurrar runt på sitt spår ackompanjerat av musik i ett upplyst vinterligt landskap. 

   

Brasan värmer utomhus medan barnen ägnar sig åt att åka pulka i backarna och efter en stund är det 

dags för fika och möjligheten att grilla korv och baka pinnbröd på glöden vid grillen. Många tar också 

tillfället att komma in i stugvärmen för en stunds mys i dofterna av kaffe och glögg och konstaterar 

att det här var ett trevligt sätt att inleda julen på. För andra var det första gången man besökte 

Lunddalen och nyfikna undrar en del vad Friluftsfrämjandet i Finspång håller på med. Bildspelet 

snurrar på och visar en mängd av möjligheter för den intresserade. 

 

Efter mörkrets inbrott summerar vi dagen, plockar ihop och kan konstatera att förväntningarna som 

fanns uppfyllts och att dryga 100 talet personer hittade ut till ett uppskattat ”Tomten i Lunddalen”.   

De som medverkade för att få till det var: Gunni o Nils-Åke Nilsson, Torbjörn o Maivor Falkerby, Jan-

Erik o Karin Fors, Åke o Kerstin Kinnander, Nils-Olov o Bodil Persson, Jens o Inger Rinman, Ulla o 

Sören Gustafsson, Anna-Lill Åkesson, Gunnel Gustafsson, Lennart Persson 
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Finspångs lokalavdelning 


