
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  51–52  •  2000 6057

En vetenskaplig artikel av Valsda och
Aro om tomtens kostvanor fyller ett

stort vetenskapligt tomrum [1]. Förfat-
tarna konstaterar att det tog till 1925 in-
nan forskarna insåg att tomten rimligt-
vis inte kunde leva vid Nordpolen efter-
som där saknas det nödvändiga betet för
hans renar. Författarna konkluderar att
tomten med all sannolikhet bor i finska
Lappland och drar några preliminära
slutsatser om hans näringsintag. Tom-
tens hemvist är dock omtvistat, och
andra forskare har på likartade grunder
och med nationella undertoner emfa-
tiskt framhållit att tomten finns (i Dalar-
na) i Sverige, i Nordnorge eller på
Grönland. Vetenskapliga rapporter som
talar för ett ursprungligt hemvist i den
södra hemisfären föreligger inte [2].

Skiftarbete hälsorisk
Flera undersökningar talar för att

skiftarbete innebär hälsorisker. Till ex-
empel Lennernäs har påvisat att en för-
ändring av arbetsrytmen kan ha ogynn-
samma effekter på blodfettsspegeln [3].
Tomtens arbetsform måste uppfattas
som en extrem form av skiftarbete med
en lång, relativt fridfull sommarperiod,
varefter arbetsinsatsen ständigt ökar
med ett crescendo på julafton. Tomtens
sinnesstämning dagarna efter jul känne-
tecknas av den från antiken välkända
acedian, känslan av total uppgivenhet
och rotlöshet sedan ett viktigt värv full-
följts (även upplevt av många forskare
omedelbart efter disputationsakten).

Också andra hälsobetänkligheter
finns. De tidigare mera mekaniskt präg-
lade samfärdselteknikerna gav möjlig-
het till uteliv och aktivitet med djursköt-
sel, lastningsarbete osv. I dag uppträder
tomten i alltmera mekaniserade för-
band, och den fysiska aktivitet som är
nödvändig för att upprätthålla energiba-
lansen har minskat dramatiskt. Tomten
uppfattas oftast som en medelålders
man av pyknisk habitus, med utpräglad

visceral fetma och hög ansiktsfärg, allt
riskfaktorer för ett metabolt syndrom.

Valsda och Aro har gjort en kost-
anamnes och konstaterar att herr och fru
tomte i många avseenden har förutsätt-
ningar för att leva sunt. Morgonmålet
består av gröt med renmjölk. Det är
dock fortfarande oklart i vilken omfatt-
ning denna renmjölk består av mättat
fett eller om fettsyrasammansättningen
kan innebära såväl fördelar som nack-
delar ur hälsosynpunkt. Tomten är stor-
konsument av kaffe, vilket i och för sig
inte innebär något större hälsoproblem.
Traditionellt dricker tomten dock kok-
kaffe, och data från Tromsö visade re-
dan tidigt att kokkaffe – i motsats till
bryggt kaffe – innehåller en oljefraktion
som har en LDL-kolesterolhöjande ef-
fekt. Mot bakgrunden av det metabola
syndrom som man måste misstänka att
tomten lider av är det önskvärt att herr
och fru tomte till största delen utnyttjar
snabbkaffe eller brygger sitt kaffe.

Tomtens smörgåsar är gjorda av
grovt bröd och fiskpålägg, t ex lax, som
är hälsomässigt utmärkt med sin höga
halt av marina fleromättade fetter. Till
middag brukar man äta klassisk hus-
manskost med kött eller fisk, potatis och
rotfrukter. Hjortron och lingon före-
kommer ofta i tomtens diet, ett gott till-
skott av C-vitamin och antioxidanter.

December är en högriskperiod för
tomten där övertidsarbetet innebär ett
sammanbrott av måltidsordningen och
det föreligger stora svårigheter att följa
Livsmedelsverkets rekommendationer
med frukost, lunch och middag samt två
mellanmål. Ofta intar tomten skink-
smörgåsar, vilket inte bör innebära någ-
ra större problem ur hälsosynpunkt.
Även den finska skinkan har under se-
nare år blivit betydligt smalare, och fett-
randen har minskat från 70 till 10 mm.
Har tomtemor vett att skära bort fettran-
den är skinksmörgåsarna inget hälso-
problem. Åtminstone den finska jul-
tomten intar ett rejält julmål med den
klassiska rotfruktslådan, sill, skinka,
potatis, kaffe och kaka. Risgrynsgröten
är ett stående inslag. Medan tomtens
övriga kolhydratkällor gröt, grovt bröd,
rotfrukter är väl sammansatta med avse-
ende på komplexa kolhydrater har ris-
grynsgröten ett högt glykemiskt index,

vilket dock inte behöver innebära något
hälsoproblem vid måttlig konsumtion.

Julafton maximal
nutritionell risksituation
Julafton innebär en maximal nutri-

tionell risksituation, då tomten på besök
hos barnfamiljer av hävd utspisas med
någon liten godsak, ofta i flytande form
för att tomten inte ska »ta julen med sig
ut», en smula maltwhisky serverad i
tumlare med sugrör för att inte väta ner
skägget. Med den höga arbetsbelast-
ningen inom tomteprofessionen kom-
mer en standardtomte under julaftonen
att konsumera betydande mängder al-
kohol, vilket kan innebära men för ar-
betsförmågan och energibalansen. So-
cialstyrelsen bör därför utforma rekom-
mendationer för att reglera alkoholinta-
get. En parallell kan dras till det austra-
liska flygbolaget Qantas, som för att
hålla sina Crocodile Dundee-liknande
resenärer under rimlig kontroll har kvo-
terat drinktilldelningen till en per tim-
me, en rätt liberal ranson som kan tän-
kas utgöra ett riktmärke när myndighe-
terna utfärdar de efterlängtade kostre-
kommendationerna för tomten.

Obekräftade rykten talar för att tom-
teproblematiken kan behöva ses i ett
nytt sken framgent. Det har länge varit
känt att vissa tomtar använt lösskägg för
att uppnå en dramatisk effekt. Nu ryktas
att den bukfetma som setts som indika-
tor på ett potentiellt metabolt syndrom i
själva verket kan vara en uppstoppad
mage. Man talar till och med om sili-
kon. Om tomtens hemvist istället för
Finland, Dalarna eller Grönland skulle
visa sig vara Silicon Valley innebär det-
ta en dramatisk omprövning av vår tidi-
gare uppfattning om tomtens ursprung
och levnadsvillkor, vilket gör fortsatt
forskning inom området angelägen.
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