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Adventstider stundar och i många utlandsförsamlingar pågår febril aktivitet 

inför årets julmarknad. Basarerna engagerar många och samlar in mycket 

pengar till kyrkan. I svenska Victoriaförsamlingen i Berlin förbereder sig 300 

medarbetare att ta emot 15 000 besökare under två dagar. 

De flesta utlandsförsamlingar arrangerar julbasarer varje år.  De pågår mellan en och tre dagar 

och är viktiga inkomstkällor - men också ett kitt i församlingarna.  

Marknaden är ett stort evenemang - så stort att man på många ställen delar in året i före 

basaren och efter. 

I Svenska kyrkan i Berlin är stämningen förväntansfull inför första advent då den svenske 

ambassadören Staffan Carlsson öppnar basaren. 

- Beställningarna är gjorda sedan länge, alla tillstånd är klara och just nu letar vi efter 

medarbetare. Julbasaren samlar församlingsmedlemmar under hela året, en del arbetar bara 

med ett evenemang under året och då är det detta, berättar församlingssekreterare Karin 

Rydén Thomas.  

Hon har varit med i fyra år och ser fram emot årets basar - även om det just nu är stressigt - 

för det är sammansvetsande och ett sätt att lära känna många människor. 

Julbasar i över 100 år 

Victoriaförsamlingen har arrangerat julbasarer i över hundra år, nästan sedan församlingen 

grundades 1903. Basaren är numera en institution i Berlin, förra året kom 15 000 besökare. 

De flesta är berlinare, men det kommer tillresta från Brandenburgregionen. Julmarknader är 

stort i de tyskspråkiga delarna av Europa och Victoriaförsamlingens julbasar finns listad som 

en av de finaste. 



Dan Hagung är vikarierande kyrkoherde med erfarenhet från flera andra utlandsförsamlingar 

bland annat i London och Wien. 

- Jag har aldrig varit med om en julbasar i denna omfattning. Jag går och våndas över hur stort 

det är - men vi har väldigt goda medarbetare! 

Julbasaren är också en riktig kassako för församlingens ekonomi. Den står för cirka 30 

procent av årets intäkter.  

900 liter glögg 

 Evenemanget engagerar runt  300 personer och de arbetar allt ifrån några timmar till båda 

dagarna.  

Trettiofem av församlingsmedlemmarna är ansvariga för olika stånd, aktiviteter och servering. 

De har att göra hela året. En av dem är Ingrid Hagberg, bördig från Orsa i Dalarna och 

ansvarig för försäljningen av dalahästar. Hon flyttade till Berlin 1967 och har arbetat på 

julbasaren i 26 år. 

- Det är så roligt att få sälja varor från Dalarna. Min pappa började tälja dalahästar när han 

blev pensionär. Tyskarna älskar sådana historier och vill veta vad sakerna vi säljer 

symboliserar.  

Den 14 november anländer den första containern från Sverige. Där finns svenskt hantverk av 

hemslöjdskvalitet. Dalahästar och älgar går åt som smör i solsken, men även textil av hög 

kvalitet, stearinljus i grenljus och små ljus, adventsstjärnor på lampfot i modern svensk 

design, laxar, ostar och älgkorv. 

Det säljs massor av mat som hör till julen och advent. Utlandssvenskar bunkrar mat från 

julbasaren för det finns få ställen i Berlin där de kan få tag i svensk julmat. Här kan de 

beställa julskinkan.  

Storsäljaren är annars glögg. Församlingen säljer ungefär 900 liter glögg på basaren. 

Ungdomar i populärt luciatåg 

Höjdpunkten för många besökare är luciatåget som går två gånger per dag. Det är ungdomar 

från församlingens grupp Ung i Berlin som sjunger. Kärleken till Skandinavien är stark och de 

svenska traditionerna är viktiga att hålla vid liv i en utlandsförsamling.  

- Man förväntar sig att kyrkan slår vakt om traditionerna, berättar kyrkoherde Dan Hagung. Vi 

firar alla stora högtider som nationaldagen, midsommar, kräftfest och Mårten Gås, men vi är 

också öppna för nya traditioner. De är vitala delar av församlingsarbetet och lätt att samla 

människor kring. 

När julbasaren är över pustar man ut och i början av januari samlas man till tacksoppa. Då har 

man frågesport, spexar och underhåller. Medarbetarna kan vinna restposter från basaren - och 

då börjar många längta till nästa basar. 

Helena Thorén 

Hur mycket pepparkakor och julgodis går det åt?  

 Godis:  1,5 ton av allt från kexchoklad, noblesse, djungelvrål till tablettaskar och snören. 



 Knäckebröd:3 000 förpackningar av alla de sorter.  
 Sill: Si sådär 3 000 burkar.  
 Ansjovis: 128 kg. 
 Pepparkakor och pepparkakshus: 540 kg. 
 Ost, kaviar, messmör, senap och lingonsylt: En himla massa! 
 Storsäljaren glögg: Riktigt stora mängder! Vet ej exakt hur mycket för glögg, julmust och 

charkvaror köps sällan från Sverige. 
 Hantverk: Tomtar, halmdekorationer och  ljusstakar med mera av hög kvalitet  från ett 50-tal 

utvalda svenska leverantörer.  
 2010 köpte församlingarna mat, dryck och godis för 1,3 miljoner kronor och konsthantverk 

för lika mycket till försäljningen på julmarknaderna. 
Källa: Catarina Lönnerholm, strategisk upphandlare i Svenska kyrkan  

 


