
Skriven av Johnny Larsson 

Min bästa jul 

 

Den episod jag här tänker berätta som utspelade sig i början på 1950-talet. Min far 

arbetade som grävmaskinist åt Kalle Blomberg från Torsåker. Arbetet bestod i att lasta ut 

varp (icke järnhaltigt berg) vid Storstreckgruvan utanför Hofors.  

Den entreprenad som Kalle Blomberg åtagit sej var ett stort jobb innefattande tusentals 

kubikmeter varp, varför överenskommelse nåtts om att så kallade a-contoutbetalningar 

gjordes när viss del av arbetet var utfört. Problemet var bara att undermålig maskinell 

utrustning och ständiga motorhaverier gjorde att det blev allt längre mellan 

löneutbetalningarna. 

 

Julen nalkades, kassan var tömd på grund av de uteblivna löneutbetalningarna och mor 

var i upplösningstillstånd. Alla försök till telefonkontakt misslyckades och uppgivenheten 

var stor inför en oviss jul. Några dagar före julafton kom så det förlösande 

telefonsamtalet. Pengar fanns att hämta för all innestående lön.  

Eftersom min mor var en handlingens kvinna skulle kontanterna hämtas omgående, 

varför jag beordrades att klä på mej och följa med för att hämta de efterlängtade och 

mycket välbehövliga kontanterna.  

 

Decemberkvällen var julkortslik med stjärnklar himmel och ett månsken som gjorde 

natten till dag. Med sparkens hjälp anträddes färden mot de hägrande pengarna, mor på 

den högra meden och jag på den vänstra.  De få kilometrarna att färdas gick som en 

dans, eftersom detta var långt före den tid då byvägarna sandades. 

 

Vid framkomsten stampade vi av oss snön och knackade på dörren. Kalle kom och 

öppnade och bad oss stiga in. Som ungkarl bodde Kalle på fädernehemmet tillsammans 

med sina föräldrar. Båda föräldrarna satt vid ett, i mina ögon, gigantiskt köksbord med 

utdragslådor. Efter kaffedrickning och ett otal vetebrödsskivor tog Kalle fram plånboken 

ur en av utdragslådorna. Han räknade upp den innestående lönen och sträckte över den 

till mor. I denna sedelbunt ingick en tusenkronorssedel, den första jag hade sett i mitt 

unga liv. För mej var denna sedel ofattbart mycket pengar i en tid när en 

femkronorssedel i egen ägo var en förmögenhet.  

 

Före vår hemfärd bad Kalle oss att följa med till uthuset. Mor såg konfunderad ut, men 

på hennes uppmaning tog vi sparken och följde med. I logens dunkel krokade Kalle ner en 

halv gris och lade på sparken med orden: ”eftersom du haft sånt tålamod med de 

uteblivna pengarna så har du gott och väl gjort rätt för den här.” 

Med hjälp av självbindarsnören förankrades grishalvan säkert på sparken.  



På hemvägen sparkade vi på i lugn takt, och mor var så glad att hon sjöng julsånger.  

Vilken jul det blev. Som 13-åring hade jag små begrepp om ”pengabristen” inför julen, 

och hade inga större förhoppningar om julklappar och jul överhuvudtaget. Alla dessa 

farhågor kom på skam och alla julklappar överskred alla mina förväntningar eftersom de 

hårda paketen var i majoritet. Ett barndomsminne och en jul jag aldrig glömmer.  

 


