
              Bimbo 12 dec 1952 

 

Inget överflöd till julen för 50 år sedan 
Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 
Nog vet vi väl alla, vi som lever i 1950 talets hets, hur tiden närmast före jul ter sig. 

Spring ur affär och i affär för att handla oss mer eller mindre lämpliga julklappar åt 

familj och släkt. De upplysta skyltfönstren med alla slags härligheter frestar. Man 

knuffas och träng och trivs. Jäkt, jäkt. Matbekymmer för flera dagar, städning och allt 

extra som föregår firandet av den största av alla helger, julen. Men hur var det för 50 

år sedan. 

Ja inte var det så mycke ståhej då, säger pigga 85 åriga Johanna Andersson när vi söker 

upp henne i det trevna rummet på Ålderdomshemmet. Inte hade man så mycket 

slantar att köpa för och inte fanns det så många affärer att springa i. På den tiden 

fanns bara brukshandeln som nu ligger inom verksområdets hank och stör och så kom 

förstås kringfarande handlare. Visst städade och fejades för att få fint till julen men 

alltihop gick i mycket lugnare takt än nu för tiden. 

Vi brukade ha en hushållsgris och när slaktarn varit och slaktat och styckat den gjorde 

jag både pressylta, korv, grynkorv och potatiskorv, inte fläskkorv för den har jag aldrig 

tyckt om och gubben min tyckte som jag. Så köpte jag lite kött och kokte kalvsylta och 

blodpudding gjorde jag för det är rejäl mat. 

 

10 öres limpa till helgen 

Svagdricka bryggde jag också och bakade både vetebröd och rågbröd, men till helgen 

köpte vi också en limpa, den kostade 10 öre och något år köpte jag en påse skorpor. 

Lutfisken lade jag i blöt ett par tre dagar före Anna-dagen då jag hade god tid på mig 

att luta ur den så den blev så vit som möjligt. Julgran högg vi i skogen vi bodde då vid 

Göklund så det var nära till. 

Något färdigköpt julpynt förekom inte, utan vi tog fint papper och vek och klippte 

gubbar och hjärtan och vad den nu blev. Så köpte vi några ljus och satte i granen och 

kanske några äpplen. På julafton åt vi lutfisk och risgrynsgröt och så åt vi av sovlet som 

jag gjort iordning efter grisslakten. Vi gick och lade oss tidigt för att vi skulle upp i 

julottan här i Hofors också. Helgdagarna var vi mest hemma, inte fanns det något ute 

att titta på och inga nöjen heller. Det kunde förstås hända att grannarna tittade in till 

varann. 

Om vi gav och fick julklappar? Ja, nog vet jag att jag brukade sticka strumpor och 

vantar åt de mina och själv fick jag kanske en slant av gubben för att köpa något åt mig 

som jag ville ha Jag minns att en jul om det var precis 1902 kan jag inte säga fick barna 

var sin sparbössa, men utan en slant i, det räckte inte kassan till.  



Efter vårt besök hos mor Johanna fortsätter vi till hr P J Andersson ordf. i Hofors 

pensionärsförening och bosatt på Centralgatan. Hr Andersson har i år fyllt de åttio, 

men här kan man med fog säga att åren gått spårlöst förbi. Sällan får man se en sådan 

vital gammal man och med så gott kom ihåg.  

 

Torghandel på Stallbacken 

Inte köptes det något överflödigt, fast det var jul inte. Man hade inte så mycket 

kontanter att röra sig med. Visserligen var allt så mycket billigare och pengarna mera 

värda än nu men inkomsterna var inte heller så stora. Jag hade 16 öre i timmen nere i 

verket och dom som arbetade på jordbruket hade bara 10 öre så det blev ganska 

blygsamma månadsförtjänster. Vi som hade låga hyror bodde i alla fall hyresfritt.  

Jag kan tala om att då kostade två meter ved 3 kronor och sötmjölken 8 öre litern. Ja, 

kärnmjölk som var så söt att man kunde koka välling på den fick vi från mejeriet i 

Storvik för 4 öre litern.  

Visst fanns det varor att köpa för den som hade råd. Det fanns en dalmas, Järna-Johan 

som hade affär nere i Torsåker och han kom hit till Hofors den 15 de i varje månad och 

till jul hade han alltid lite extra varor med sig. Så var det torghandeln på Stallbacken 

nedanför Kornskruven. Där såldes förutom kläder och skor också dockor och enkla 

leksaker och så naturligtvis till julen papperskarameller och nog fick väl barna en 

karamell när vi köpte julklappar, som mest bestod av strumpor och kalsonger. De 

karlar som nyttjade starkt inköpte det från Falun eller Gävle och litet extra kardus eller 

snus köptes säkert också. Under helgen brukade Godtemplarna ha en julfest och 

Templarna hade nyårsvaka. Dom hade då lokal i nuvarande pensionat Trekanten. 

Några andra offentliga nöjen fanns inte på den tiden, men vi gick och hälsade på 

varann och språkade om ditt och datt. 

 

Mera helg förr 

Som man ser var det en betydligt enklare livsföring för 50 år sedan. Men man var ändå 

nöjd med sin lott. Mor Johanna tolkade detta tydligt när hon sade: ”Man visste inte av 

något annat och det gick ändå. Och säkert var det mera helg då än nu trots all 

julgrannlåt som exponeras i affärsfönstren och trots adventsstjärnorna som lyser i så 

gott som varje hus från första advent till långt in i februari.  

 


