
LOKALT ! SÅ GJORDE VI

!  Nyårsdagen 2010 hade Klas Pålsson 
tröttnat på att raka sig. Hans skägg växte 
så mycket att när han rakade sig på mor-
gonen fick han raka sig igen på kvällen.

Just den här morgonen kände han att 
det var dags för en förändring. Han såg 
sitt ansikte i spegeln och sa till sig själv: 
"Jag låter det växa."  

Efter bara några månader började 
hans vänner säga att han var förbluf-
fande lik jultomten. 

Året därpå frågade en bekant om Klas 
kunde tänka sig att rycka in som tomte. 
Mannen hade lovat sin autistiska dot-
ter att den riktiga tomten skulle komma 
när de skulle till ett julbord. "Ja, visst", 
sa Klas. 

Mannens fru sydde snabbt ihop en 
tomtedräkt "made in Gränna" special-
gjord för Klas figur. 

– Jag kände mig som en mannekäng 
när jag kom ut bland folk. Alla ville ta 
bilder på mig. 

Sedan dess är Klas bokad på många 
julmarknader i Skåne. Han tar inget 
betalt.

– Många vuxna kommer fram och sä-
ger att det är nästan så att de börjar tro 
på tomten igen när de ser mig. 

– Jag tycker det är roligt och jag kom-
mer att hålla på så länge barnen tycker 
det är kul.             

Klas Pålsson bor i en etta i Ekeby som är 
en mindre ort utanför Helsingborg.  Han 
är 72 år och pensionerad sedan några år 
tillbaka. Förberedelserna inför tomtesä-
songen börjar redan i mars. Då åker han 
till sin frisör i Bjuv för att klippa håret 
och skägget. Sedan klipper han sig en 
gång till i augusti så att hår och skägg 
hinner växa ut och se lagom vilt ut. 

– Mustaschen får jag klippa till själv 
så att jag kan äta. Håret brukar jag vilja 
ha ungefär till axlarna. 

I år har Klas varit tomte i tio år. Det fi-
rade han genom att skicka in en ansö-
kan om att få bli legitimerad tomte och 
gå med i Sveriges Tomtegille. På deras 
hemsida står det att det är en förening  
"för människor med ett kall att klä sig 
i röda kläder och för att glädja andra 
människor." Syftet är att bevara och 
förstärka jul- och tomtetraditionerna 
i Sverige.  

Första året är man provtomte.    
Sedan väljs de nya tomtarna in när Sveriges 
Tomtegille håller sitt årsmöte i februari.  
De som blir godkända får hämta ut en 
tomtelegitimation på posten.  

– Jag hoppas jag blir en av dem nästa 
år. Det hade varit ett fint erkännande.  

Julafton firar Klas med sina barn och 
barnbarn.] G R Y  E L L E B J E R G

För tionde året i rad tar Klas Pålsson på sig sina 
tomtekläder och åker runt på olika julmarknader i 
Skåne. Det !rar han med en ansökan till Sveriges 
Tomtegille. Målet är att bli legitimerad 
jultomte. T E X T & FOTO G RY EL L EB J ER G 
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