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Allt är inte frid och fröjd i Tomtarnas 
hus. Grötsleven är nämligen borta. 
Gammeltomtens grötslev. Den som 
han äter sin tomtegröt med var dag. 
Och snart är det julafton.

-Det har hänt förr, säger Gammel-
tomten och drar sig eftertänksamt 
i skägget. Det är nog de där klåfing-
riga häxorna som varit i farten igen.  
Han trummar lite oroligt på bords-
kanten. Utan grötsleven kan han ju 
inte äta sin gröt, och utan gröten 
kommer han inte att orka med allt 
arbete som julen kräver. Men hjäl-
pen är inte långt borta. 

-Snart, säger Gammeltomten och 
tittar ut genom det lilla fönstret, 
kom mer barnen till Tomtarnas hus. 
Och barn, de är riktiga sakletare när 
det kommer till grötslevar.  

Äventyrets början 
Gammeltomten är klädd i vadmals-
byxor. Skägget är långt och vitt och 
han stödjer sig på en krokig käpp i 
trä. Gammeltomten, som bor i Stäm-
ningsgården knappa tio minut er från 
centrala Skellefteå, liknar nog mer 
en traditionell gårdstomte än Disneys 
rödklädde renkusk. Men helt olika är 
de förstås inte. Gammel tomten har 
också en röd tomteluva och är barns-
ligt förtjust i att dela ut julklappar.  
Men tillbaka till den försvunna gröt-
sleven. 

-Det är där äventyret börjar, säger 
Gammeltomten och pekar med käp-
pen mot en byggnad märkt Tomte-
skola. 
 
I skolbänken  
Inne på Tomteskolan samlas barn-
en i bänkar och tillsammans med 
Gammeltomten pratar de om livets 
verkliga väsentligheter; som att 

komma ihåg att släcka alla stearin-
ljus innan man lämnar ett rum och 
att man i god tid innan julafton 
måste skicka sina önskelistor till 
tomten.   
Gammeltomten öppnar ett stort 
golvskåp och plockar ut en tjock 
lunta med hundra-, kanske tusen-
tals önskelistor. 

-Vi sparar varenda önskelista 
som barnen skrivit genom åren.  
Han sätter sig med önskelistorna 
vid det lilla bordet och tänder ett 
stearinljus. 

-Till sist berättar jag för barnen 
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om häxorna, säger Gammeltomten, 
om den försvunna grötsleven och 
om att jag behöver deras hjälp för 
att få den tillbaka.   
 
Något magiskt med julen 
Utrustade med ficklampor ger sig 
sedan både barn och tomtar ut på 
slevjakt i den mörka sagoskogen. 

- Du vet, säger Gammeltomten, 
barn är världsfenomenala på att 
hitta borttappade grötslevar.  
När sleven väl är återfunnen samlas 
barnen vid den stora tomtesnur-
ran. Som tack för hjälpen ger Gam-

meltomten barnen tre chanser att 
snurra på den stora snurran. Stan-
nar nålen på en speciell siffra får 
alla barnen var sin julklapp. 

- Och tänk, säger Gammeltomten 
och plirar med ögonen, det är som 
om det vore något magiskt med 
julen för nålen stannar alltid på just 
den där siffran – om inte annat på 
sista snurren.  
Så börjar han otåligt trumma på 
bordskanten igen. Han suckar tungt 
och viker undan gardiner. Det syns 
lång väg att han längtar både efter 
barnen och sin förlorade grötslev. 



Besök Tomtarnas hus
På Tomtarnas hus finns det gott om tomtar och små, spännande 
hus och massor med julkul för barnen att upptäcka. Inträde 
kostar 50 kr per barn, medan vuxna går in gratis. Man kan köpa 
julklappar, lotter, korv och dricka av nissarna. Och åka tomte
tåg, snickra i snickarboden eller hjälpa tomten med veden. 
Dessutom finns det tomtetävlingar. Då ska man gissa hur långt 
ett snöre är, hur många julklappar tomtarna hunnit slå in  
eller hur mycket pengar de lyckats samla ihop under det  
gångna året. 

Tomtarnas Hus håller öppet 19:e/10:e och 16:e/17:e  
december mellan 13.00 – 16.00. Mer information hittar du här

(http://destinationskelleftea.se/sv/Destination/Product/ 
Tomtarnas_Hus/562958)
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