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God Jul önskar Tomten 

Det började på julafton för ett år sedan. Egentligen måste det ha börjat tidigare 

men jag har fortfarande inte listat ut hur eller när. Vi firade julafton som 

vanligt med familjen. Det vill säga jag, min fru Carina och våra två barn; Felix 

15 år och Jennifer 17. När alla paket var utdelade såg Felix att det fanns ett 

kvar. De hade hamnat långt in under granen och syntes knappt. Det stod bara 

”God Jul önskar Tomten”. Av någon anledning trodde de andra att det var från 

mig och de började låtsas kivas om vem det egentligen var till. Egentligen är 

det ganska konstigt att de trodde att det var från min för sådana påhitt är inte 

alls likt mig. Jag har fullt sjå med att köpa de julklappar som finns nedskrivna 

på önskelistor och det är säkert tio år sedan jag köpte något spontant till 

Carina som en överraskning och då fick hon choklad och ett par strumpor. Jag 

vet det låter konstigt men jag ansträngde mig verkligen och det borde om inte 

annat ge en bild av att det här med att hitta på roliga och oväntade grejer inte 

alls är något för mig. Felix plockade i alla fall upp den där sista julklappen och 

hajade till över att det var så tung. Nu började gissningsleken på allvar. Vad 

kunde jag ha hittat på? Jag fortsatte att halvhjärtat slå ifrån mig och undrade 

om det inte var någon av dem som drev med mig. Kanske var det ett paket 

med skruv från Carina som en retsam pik om att vi borde göra klart staketet i 

vår. Ingen ville i alla fall erkänna och tillslut enades vi om att julklappen var 

till hela familjen och Felix öppnade det. Ingen av oss förstod var det var och 

det gör vi fortfarande inte. Det såg ut som en guldtacka i frågan om form och 

tyngd, alltså en fyrkantig tung sak, men där stannade liknelserna. Det var av 

rostigt och skrovligt gjutjärn och vägde säkert ett kilo. Mitt på fanns det en 

rund försänkning lagom i storlek för ett värmeljus. Vi bestämde oss för att det 

var en ljusstake men som sagt, det vet vi fortfarande inte. Ingen av oss 

skrattade utan vi såg mest förvånade ut. Den var extremt ful och inte det 

minsta rolig. Återigen fick jag skulden för att driva med dem. Carina tog det 

som en pik för att jag tyckte att vi hade för mycket julpynt. Jag erkände att 

visst, jag hade beklagat mig i år igen över att det var så många kartonger med 

julpynt som skulle bäras ned från vinden men skulle jag då vara så dum att jag 

gick och köpte ytterligare en ljusstake. Dessutom en tung och ful? Till min 

förvåning bet det argumentet på dem och sen var det inte mer med det. 

Tingesten var helt enkelt för konstig och samtidigt oansenlig för att hålla liv i 

diskussionen längre. Vem som än lagt julklappen där, om det så nu var 

självaste Tomten, så föll skämtet som en första pannkaka. Vad jag minns det 

som så gick Carina och värmde glögg och hämtade chokladasken sen satt vi 

med våra julklappar som bestod av surfplattor och telefoner. Själv hade jag 

fått ett leatherman multiverktyg av Carina. Det hade säkert kostat 1500 kr och 
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hon hade helt rätt i att jag aldrig hade kostat på mig det själv. Jag var lika 

lycklig som när jag varit liten pojk och fått min första fickkniv. Multiverktyget 

var enastående välgjort och jag fantiserade om hur jag skulle använda de olika 

verktygen på fisketurer och camping. Alltigenom en bra julafton och en bra 

kväll med familjen. Hade jag vetat att det skulle bli den sista bra kvällen på 

åtminstone ett år hade jag försökt att njuta ännu mer. Kanske började det 

redan då. Jag minns inte riktigt. Det kan ha varit så att klockan var över 

midnatt och att det redan för juldagen. Det skulle föra in en viss harmoni i 

sakernas skeenden. Hursomhelst var det sent på kvällen och vi höll på att göra 

iordning oss för att gå till sängs. Jag skulle egentligen bara lägga ifrån mig min 

leatherman och lyckades på något sätt att skära mig i vänster pekfinger. För 

mer än 1500 kr får man ett multiverktyg med vass kniv och jag skar mig djupt. 

Vi fick inte stopp på blödningen. Carina blev rädd och ville att vi skulle åka in 

till akuten. Ingen av oss var helt nykter och alternativet att ringa efter en 

ambulans tyckte jag helt enkelt var för genant. Istället övertalade jag Carina 

att lägga på sterila kompresser, bandage och sen några hårda lindade varv 

med silvertejp. Inget blod tog sig ut och det räckte för mig.  

På morgonen när Carina hjälpte mig att byta bandage och tvätta såret gick det 

upp igen och började blöda men inte lika kraftigt som kvällen innan och vi fick 

ganska lätt stopp på det. Det här var bara en föraning om vad som komma 

skulle. Juldagen var fram till det året en dag då Carinas syskon kom hem till 

oss och firade jul. Alla fyra syskonen bor inom en radie av fem mil och vårt 

stora hus har under lång tid utgjort mötesplatsen.  Jag har inga syskon och 

mina föräldrar är tyvärr inte längre i livet så det här arrangemanget blev det 

självklara. Jag har aldrig gillat det men bortsett från lite gruff och stön 

emellanåt har jag hållit tand för tunga och sett det som en av äktenskapets 

kompromisser. Carina brukar följa med mig och tälta minst en gång per år när 

jag vet att hon mycket hellre tar in på ett bekvämt hotell så jag antar att det 

jämnar ut sig. Juldagsfirandet brukade gå till så att Carinas syskon med 

familjer dök upp kring lunchtid för julgröt och skinksmörgås. Därefter en 

stunds konversation kring hur lyckad julafton hade varit och hur många 

släktingar man hunnit träffa för de vuxna. Skryt om vem som fått dyrast 

julklappar för barnen. Nu raljerar jag men det brukade ändå finnas tydliga 

inslag av det nyss nämnda. Efter några långsamma timmar var det dags för 

kaffe och mängder med julgodis tätt följt av julbord och ytterligare julklappar. 

Julklappar som oftast var helt meningslösa och missriktade då ingen visste vad 

de andra ville ha eller behövde. Allt som allt en rätt lång och påfrestande dag 

även om inga missöden inträffade och den här dagen gick allt fel som kunde gå 

fel.  

Vi började med att försova oss. Inte en liten kvart heller utan vi vaknade inte 
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förens klockan var tio. Då var det helt oförklarligt att vi hade kunnat sova så 

länge men nu vet jag bättre. Carina blev superstressad och sprang omkring 

och gjorde allt på en gång. Städade, förberedde gröten och skällde på mig för 

att jag gjorde för lite eller för att jag inte kunde läsa hennes tankar. Barnen 

höll sig undan. De hade lärt sig att det var bäst så. Jag klandrade henne inte 

utan lät henne göra det som måste göras för att vi skulle bli klara. Efter en 

stund flöt det faktiskt bra och vi började få koll på läget. Sen brände gröten vid 

och jag råkade spola vatten i senapsburken och nu började missödena på 

allvar. Carina utstötte ett mindre skrik och till och med barnen kom ut från 

sina rum för att se vad som hände. Ljusstaken från tomten hade stått på 

matsalsbordet över natten, det var jag som ställt den där, och lämnat efter sig 

en fyrkantig rostfläck på duken. Fläcken hade även gått igenom duken och 

lämnat efter sig ett märke även på bordet. Den gick inte bort. Vi hörde en bil 

svänga upp på uppfarten och förstod att gästerna började komma. Carina svor 

åt mig, hur kunde jag vara så jävla dum att jag lämnat den där. Matsalsbordet 

hade Carina köpt på en antikhandel och det var både dyrt och fint och jag hade 

förstört det. Egentligen hade jag inte förstört det, det var bara en fläck men 

det kändes så just då. Situationen höll på att glida mig ur händerna. Skulle vi 

gräla inför både barn och gäster? Vi som under äktenskapets alla år lärt oss 

hantera det mesta och levde nu i tron att vi skulle klara av de flesta 

prövningar tillsammans med en enad front. Den bilden föll sönder nu. En 

försovning och allt det som tidigare varit tryggt var nu minerad mark. Carina 

sprang efter en ny duk och pekade åt mig att öppna dörren. Snö eller is måste 

ha tagit sig in i dörrspringan för dörren satt fast. Jag tog i och dörren gick upp 

med kraft och träffade Carinas systerdotter rakt på näsan. Tydligen skulle hon 

precis ringa på. Näsblodet forsade, barnet skrek, föräldrarna skrek och jag 

fattade inte vad som hände. Hur kunde det bli såhär?   

Carina kom till undsättning. Väste åt mig att hålla mig undan och försökte 

rädda situationen. Jag smet iväg till tvättstugan och sköljde ansiktet i kallt 

vatten. Det var många år sedan jag känt mig så dum och värdelös. Helt klart 

bäst att jag höll mig undan och tyckte synd om mig själv. Det värkte i fingret 

också. Gjorde något som jag inte brukar och tog en sup för att våga mig ut 

igen. Den lilla tjejen satt med bomulls bollar i näsan och såg bortkommen ut. 

När jag böjde mig ned för att säga förlåt sprack mina byxor med ett högt ljud. 

De skrattade åt mig. Mest skrattade Steve, systerns man. Aldrig gillat honom. 

Ännu mindre nu. Kom inte på något att säga som kunde ha gjort det lättare 

utan harklade fram ett förlåt till lilltjejen och gick för att byta byxor. 

Det fortsatte såhär. För att inte orsaka något mer satte jag mig i soffan och 

höll mig stilla men det gällde tydligen inte bara mig. När gästerna kommit och 

alla hade fått sig en skål med gröt, en liten skål för att ingen skulle få det som 
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var nära botten och smakade bränt, gick Carina på toaletten. När hon kom ut 

hade klänningsfållen fastnat i trosorna och baken syntes. Detta väckte återigen 

stor munterhet, särskilt hos Steve. Felix och Jennifer skämde ögonen ur sig. 

De fanns inget att göra mer än att härda ut skammen. Till fikat satte Jennifer 

sönder en stol med ett brak och Steve, som verkade tycka att han hamnat på 

världens roligaste fest, sa något i stil med mycket julmat. Vreden steg inom 

mig men en skarp blick från Carina tystade mig. Han gick för långt. Det tyckte 

jag då och det tycker jag nu. Men visst, jag höll med Carina om att jag både 

gjort och sagt tillräckligt idag. Sen gick det inte längre. Trots att det slog in en 

kil mellan mig och Carina så ångrar jag det inte. Det som hände var att under 

en tyst paus i samtalet runt bordet så fes Felix. En riktig brakskit. Alla hörde 

det och alla hörde att det var han. Han rodnad djupt och färgen mörknade när 

skrattet spred sig. Han borde ha kunnat hålla igen. Visst, under normala 

omständigheter hade det säkert gått utmärkt men jag började förstå att något 

väldigt fel hade drabbat vår familj. Steve kunde bara inte hålla sig utan pekade 

på Felix Och ropade med hög röst "minst två matskedar blött".   Han narrade 

min femtonårige son under hans mest pinsamma ögonblick i livet. Jag reste 

mig upp och vrålade "håll käften för helvete". Det blev helt tyst. Ingen 

förväntade sig en sådan reaktion. Ingen förväntade sig att jag skulle gå tvärs 

över rummet, gripa tag i Steves nackkrage och helt enkelt slänga ut honom i 

snön men det var precis vad jag gjorde. Gick tillbaka in i rummet och undrade 

om det var någon mer som ville driva med min familj. 

Förlamningen släppte; frun började skälla på Carina, barn grät, våra barn låste 

in sig på Sina rum. Carina gav mig en blick jag aldrig sett förut men jag förstod 

att det var värre mellan oss än det någonsin varit. Jag tog en sup och sen en 

till och satte mig i fåtöljen. Minns inte riktigt hur resten av eftermiddagen 

artade sig men efter många upprörda röster hade alla gäster gett sig av. En 

del med sina julklappar och en del utan. Carina sa inte ett ord till mig, tittade 

inte ens åt mig. Jag förstod att det var dags att ta mitt straff men jag mådde 

lika dåligt för det.  Som syra i bröstet av att ha orsakat den jag älskar så 

mycket smärta och förnedring framför sina syskon. Visste inte vad jag skulle 

göra eller vad jag skulle ha gjort annorlunda trott undvika det som skett. Det 

finns en gräns och den där djävla Steve hade gått över den för länge sen. Den 

här dagen var förbannad. Ville bara att den skulle ta slut. Carina försvann 

någonstans i andra änden av huset. Själv satt jag kvar i fåtöljen. Kanske tog 

jag en sup till. Antagligen gjorde jag det för jag dåsade till och vaknade av ett 

skrik. Jag för upp och välte omkull soffbordet. Barnen kom ut från sina rum. 

Inne i vårt sovrum låg Carina på golvet, höll sig om foten och skrek. Ingen av 

oss fattade vad som hänt, bara att hon hade väldigt ont. Sen fick vi syn på 

gjutjärnsljusstaken och Carina kved fram att hon tappat den på tån och att vi 

måste åka in till akuten. Jag höll på att säga något i stil med "är det verkligen 
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nödvändigt" men lyckades faktiskt hålla tyst. På grund av de tidigare suparna 

gick jag och ringde efter en ambulans. Carina svor åt mig att jag var ett djävla 

fyllo Som inte kunde köra henne. Jag tog emot. Visste att det var min lott. 

Barnen såg chockade och rädda ut av hennes utfall.  

Det fortsatte sen. Jag fick inte plats i ambulansen och det var telefonkö till 

taxin. Givetvis var det det. Tog cykeln och kom fram en halvtimme efter 

Carina. På vägen hann jag med två vurpor och slog i ena knäet ordentligt. Det 

blev en lång natt på akuten där de slutligen kunde konstatera att det rörde sig 

om en spricka i stortån. Det skulle läka ihop av sig själv och de uppmanade 

Carina att ta Alvedon om det gjorde ont. Jag såg på Carina att hon tyckte att 

det var ett skämt. Det var uppenbart att hon hade mer okt än några Alvedon 

men hon sa inget. Inget till läkaren och inget till mig. Hon sa ingenting till mig 

under hela tiden vi var där och jag började förstå att det var ännu värre än jag 

trott. Vi fick faktiskt tag på en taxi hem, klockan var nog närmare fyra på 

morgonen då. Jag sa till Carina att jag tog soffan så hon fick sova ifred. Hon 

nickade till svar och jag tog det som ett gott tecken för det var den 

förstaförsta respons jag fått från henne på en lång stund. Trots dagen som 

varit och en hemsk magkänsla var jag hemskt trött och trodde att jag skulle 

slockna direkt när jag lade mig ned. Skulle bara gå på toa först och när jag var 

klar lossnade handtaget på dörren och jag var inlåst. Kanske kunde jag ha 

forcerat dörren med våld och troligen kunde jag ha bankat på dörren och väckt 

de andra men jag ville inte det. Jag ville inte väcka dem. Jag ville inte väcka 

med uppståndelse än jag redan gjort. Istället lade jag ut några badhanddukar 

på golvet och tog en som filt. Minns att jag låg där en stund innan jag somnade 

och undrade vad det var som hände. Kunde det verkligen gå till så här?  

Det blev faktiskt värre och dessutom i rask takt. Jennifer fick en stor och 

otymplig rälstandställning. Felix körde omkull med moppen och bröt benet. 

Carina blev beskylld för ett misstag på jobbet som hon bestämt hävdade att 

hon var oskyldig till. Tillslut hamnade hon i onåd hos chefen som tyckte att nu 

fick hon faktiskt sluta att skylla ifrån sig och ta sitt ansvar. Det skapade i sin 

tur ett rykte om henne och hon mådde mycket dåligt. För min egen del 

försvann 90 % av kunderna till min firma redan under januari. Kunder som 

varit mig trogen i över tio år. Vi hade besparingar just för sådana situationer 

men de skulle inte räcka hur länge som helst. Ekonomin började bli pressad 

vilket inte gjorde förutsättningarna för ett lyckligt äktenskap bättre. Sen var 

det huset. När det var Som kallast i januari gick värmepumpen sönder. 

Temperaturen sjönk fort och vi fick frysa några dygn innan vi fick det lagat. 

Det fortsatte så. Vattenskador avlöste skadedjur och under perioder fick vi 

klara oss utan både kök och badrum. Någonstans där tappade jag orken. Hur 

mycket pallar man? Nu visste jag svaret. Efter att jag fått ett besked från 
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försäkringsbolaget om att det skulle bli mycket dyrare än vad jag trott och 

hoppats gick jag raka vägen och köpte mitt första paket cigg på femton år. Det 

var som om jag aldrig slutat. När livet djävlas djävlas jag tillbaka. Jag vet inte 

om det var det som fick Carina att fatta sitt beslut, hon hävdade det i alla fall. 

Hursomhelst sa hon att hon inte orkade mer och att om jag inte kunde bidra 

kunde jag fan dra.  Det gjorde jag. Hade ingen ork kvar att kämpa. Tog bilen, 

körde till bolaget och köpte några flaskor whisky. Körde sen till en 

vinterstängd badplats. Drack mig full och försökte glömma allt. Utan tvekan 

lågvattenmärket i mitt liv. Fler skulle följa. En god vän hjälpte mig. Troligtvis 

hade jag dött annars, frusit ihjäl. Han lät mig bo i deras stuga där jag kunde 

värma mig vid kaminen. Han sa åt mig att hålla mig nykter och sköta mig 

annars fick jag dra. Troligen räddade han mig där också. Världen omkring mig 

rasade och jag upptäckte att ju mindre jag gjorde ju minde gick fel. Höll mig 

stilla och hoppades att världen skulle stilla sig den också. Det var kärvt 

ekonomiskt och för att hålla mina plikter gentemot min familj sålde jag firman. 

Jag tog hjälp av min kompis för jag var helt övertygad om att allt jag tog i gick 

sönder. Affären gick faktiskt igenom och även om det inte gav så mycket som 

jag hoppats skulle de klara sig ett tag till. Sen då, vad gjorde man sen? När 

man inte kunde försörja sig själv eller sin familj. När man inte klarar av 

vardagen? Gick man till socialen, hur gjorde man det?  

Bet ihop och lyckades få ett jobb av en annan kompis. Försökte kämpa på och 

samtidigt fortsatte alla motgångar. Det var allt ifrån att skosnörena gick av, 

jackan fastnade i bussdörrarna och att mobilen slant ur näven rakt ned i 

toaletten. Inget av det där förvånade mig längre och på något sätt började jag 

vänja mig vid det. En del kvällar satt jag och läste om förbannelser och 

undrade om det inte var just det som drabbat mig. Människor började undvika 

mig allt mer. Även de verkade tro att jag hade en förbannelse över mig. Jag 

kom ingenstans. Antingen låg det på en vetenskaplig akademisk nivå eller 

någon form av flum som helt enkelt inte fungerade för mig. Kanske var det så 

att jag hade förbrukat all min tur livet och att det här var allt som återstod? 

Kanske var det så här för andra. Att de aldrig fick chansen utan ständigt fick 

kämpa i uppförsbacke. Jag hade kallat sådana människor för lata innan, att de 

inte kämpade tillräckligt, inte lade manken till. Jag hade större förståelse nu. 

Flaskan lockade, inte bara varje kväll utan nästan hela tiden. Ville bara ha 

hjälp att glömma den situation jag hamnat i. Värdighet var det som höll mig 

uppe. Jag visste inte hur länge det skulle räcka men för tillfället höll jag mig 

upprätt och flaskan på avstånd. På något sätt lyckades jag behålla jobbet som 

någon form av springpojke på ett stort bygge. Kollegorna fattade snart att de 

inte fick ge mig några viktiga arbetsuppgifter med tanke på min otur men de 

hittade snart annat åt mig. Hämta och värma deras mat, städa barackerna, bära 

grejer som tåldes att tappa. Med lönen fick jag tag på en lägenhet och vid det 
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laget kändes det som en enorm framgång. Faktum var att jag kände hoppet 

spira i mig igen. Det verkade fortfarande finnas en chans för mig att hitta 

tillbaka. Drömde om det nätterna och dagdrömde om det på dagarna. Hur det 

skulle vara att flytta hem igen. Bli en familj igen och leva med dem jag älskar. 

Det gick bättre för familjen också sedan jag flyttat. Inga fler missöden och 

livet flöt på. Det var både bra och dåligt. Bra för att jag älskade dem mer än 

allt annat och ville att de skulle ha det bra. Dåligt för att jag någonstans inte 

ville att de skulle klara sig så bra utan mig.  

I och med att jag fick lägenheten började det gå bättre. Färre blåmärken och 

fler skratt. Nog kändes det allt som om det vände. Planen var klar, jag skulle 

jobba mig tillbaka. Jobba upp en ny firma, tjäna pengar. Betala alla skulder 

som familjen hade och vinna tillbaka deras kärlek. Det var ett mål, ett tydligt 

och dessutom det viktigaste mål jag någonsin haft. Jag ville rida på den våg av 

livslust och handlingskraft som kommit till mig och så snart jag sparat ihop 

15 000 kr köpte jag en pick-up samt en del billig trädgårdsutrustning från 

nätet och startade en firma som jag kallade trädgårdstjänst. På kvällar och 

helger erbjöd jag mina tjänster som omfattade att; klippa gräs, häckar, buskar, 

plantera, rensa ogräs, gräva bort buskar, köra trädgårdsavfall till tippen osv. 

Alla göromål som varje villaägare mer eller mindre måste göra men som bara 

ett fåtal gillar att göra. Jag tackade inte nej till något och efter en månad tog 

jag mod till mig och sade upp mig från bygget för att satsa helt på firman. Det 

var inget finlir utan enbart hårt jobb och många timmar vilket passade mig 

ypperligt. Ingen familj att gå hem till och ett mål att jobba emot. Jag är absolut 

ingen trädgårdsexpert, snarare en medelmåtta men kunder anlitade inte mig 

för min kompetens utan för att de slapp göra det själva. Det rullade faktiskt på 

och alla pengar som blev över skickade jag direkt till Carina. Det ledde till att 

vi började prata igen. Hon förstod hur hårt jag jobbade. Flera av våra gamla 

bekanta hade anlitat mig och berättat för henne att jag gjorde ett bra jobb till 

ett bra pris.  

En kväll kom min kompis som lånat ut sin stuga till mig på besök. Han hade 

med sig några kartonger med saker som jag glömt kvar. Han lämnade dem och 

gratulerade mig för att jag kommit på fötter igen. När han gick tog jag en av 

kartongerna och tänkte ställa ned den i källarförrådet. Botten gick ur och 

något träffade mig på foten med våldsam kraft. Jag skrek rakt ut så högt att en 

granne ringde på och undrade vad som hänt. Jag förklarade att jag tappat 

något på foten men att situationen var under kontroll. Det var det nu inte. Det 

var den förbannade ljusstaken som träffat mig och smärtan sade mig att något 

var brutet i foten. Jag tror faktiskt att jag gjorde kopplingen då. Att eländet 

satt ihop med ljusstaken och att så fort dem kom ifatt mig så gjorde eländet 

det också. Det blev en tur till akuten och de konstaterade en spricka. Jag 
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vägrade låta det stoppa mig utan gick upp som vanligt dagen därpå för att göra 

mitt jobb och sköta min firma. Smärtan sket jag i. Inget fick stoppa mig nu när 

jag äntligen kommit igång. Det var bara det att bilen inte startade. Det började 

bli vinter ute och kunderna behövde hjälp med snöskottning. Jag tog två 

snöskyfflar och haltade mig fram till min första kund. Fast besluten att 

genomföra mitt jobb. Jag kämpade på och ignorerade smärtan men när jag 

lyckades slå omkull kundens brevlåda och sen bryta av snöskyffeln förstod jag 

att dessa krafter inte gick att slåss emot. Jag måste göra mig av med 

ljusstaken innan det hann gå för långt igen.  

Jag försökte. Det gjorde jag verkligen men det gick inte. När jag skulle bära ut 

den från lägenheten så gick kassen som jag bar den i sönder. Jag fastnade med 

jackan i dörröppningen och slet sönder ena ärmen. Det var som om själva 

världen gjorde motstånd. När jag efter stor möda tog mig till en damm i 

närheten och såg plasket den gjorde när jag slängde i den hoppades jag att det 

var slut men jag vågade inte släppa fram hoppet helt. Det vore för enkelt. Mina 

misstankar stärktes på vägen hem när jag halkade, satte mig på baken med 

våldsam kraft så att jag trodde att svanskotan var bruten samtidigt som min 

högra hand landade i en kladdig hundbajs. Det var inte över. Väl hemma stod 

den mycket riktigt där. Mitt på köksbordet. Jag blev rädd men samtidigt lättad 

för nu visste jag att det inte handlade om mig utan om ljusstaken. Äntligen såg 

jag min motståndare. På grund av min fot så sjukskrev jag mig och hoppades 

att kunderna inte skulle glömma bort mig. Jag höll mig hemma och gjorde så 

lite som möjligt för att undvika missöden. Tiden ägnade jag åt att arbeta fram 

en plan. Jag skrev ned planen i några enkla rader i ett block och överst skrev 

jag ”God Jul önskar Tomten”. Ljusstaken skulle ges vidare, på samma sätt som 

den kommit till mig. Det var den enda logiken och jag satte allt hopp till den. 

Den enda jag kunde tänka på som förtjänade julklappen var Steve. Problemet 

var att jag inte ville utsätta hans familj för allt elände utan bara honom.  Det 

här var vad jag gjorde. Jag tog på mig mina jobbkläder så att jag såg ut som en 

hantverkare och åkte till Steves jobb. Han jobbade som säljare och var säkert 

ute och åkte men för att vara på den säkra sidan tog jag på mig en keps och lät 

skägget växa en vecka. Jag tog mig in med den enkla förklaringen att jag 

skulle lämna julklappar från en leverantör. Receptionisten såg inget konstigt 

med det utan tog emot julklapparna, jag hade köpt ett gäng för att det inte 

skulle vara misstänkt. Jag hade också kollat upp alla säljares namn och skrivit 

”God Jul namnet önskar Tomten” på alla. Det gick några dagar och jag kunde 

bara vänta. Jag skadade mig inte och foten kändes bättre för varje dag som 

gick men jag ansträngde mig för att inte dra för stora växlar på det. Så en kväll 

satt jag och läste på lokaltidningens hemsida och såg en rubrik som en 

bilbrand på en av de större vägarna i närheten. Bilen såg bekant ut men bilden 

var för mörk och bilen för skadad för att jag skulle vara säker. Föraren 
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nämndes inte vid namn men uppgavs ha klarat sig undan med lättare 

brännskador och vårdades på sjukhuset men troddes bli utskriven snart. Ett 

hopp tändes hos mig. Jag tog en promenad för att undersöka om jag skulle slå 

mig men bortsett från värken i foten hände inget. Hemma igen ringde jag 

Carina. Jag dolde min nyfikenhet men att fråga hur hon och barnen mådde och 

om det var något jag kunde hjälpa till med. Hon tackade men sa att jag nog 

gjorde bäst i att läka min fot sen berättade hon att henens syster ringt och 

sagt att Steve råkat ut för en bilolycka. Han mådde efter omständigheterna bra 

men att han bränt rumpan så att han inte skulle kunna sitta på ett bra tag. Jag 

dolde ett skratt med en hostning och ursäktade mig med att jag måste dricka 

vatten. Vi ringde av och jag vågade mig på en glädjedans. Var det verkligen 

över? Efter en timme visste jag svaret. 

Carina ringde och frågade om jag inte ville komma och fira jul hemma. Både 

hon och barnen saknade mig och ville inte att jag skulle sitta själv. Jag frågade 

om det verkligen gick bra, störde jag inte deras planer eller så? Hon svarade 

att tvärtom. Fram tills för bara en stund sen var planerna att de skulle fira 

julafton själva och sen juldagen hos hennes syster och Steves familj men att 

de planerna nu var ändrade. När systern skjutsat hem Steve från sjukhuset, 

han låg på mage i baksätet, hade hon tappat greppet om kopplingen när hon 

körde upp på garageuppfarten och bilen hade kraschat rakt in i farstun. De 

kunde inte ta emot gäster utan var tvungna att få tag på hantverkare så att de 

slapp förfrysa mitt i vintern. Jag brydde mig inte om att dölja skrattet den här 

gången men försäkrade henne om att det berodde på att jag var så glad över 

att få fira jul med dem och inte skadeglädje. Vi bestämde tid och ringde sen 

av. 

 

Sen dess har jag suttit ett par timmar och skrivit ned det här i ett block. En 

bekännelse och en förklaring. Förklaringen är inte mycket till förklaring mer 

än att ljusstaken finns och vad det innebär vet jag inte. Bekännelsen lyder; 

hellre dem än oss.  

Det är två dagar kvar till julafton och jag tänker bara sitta här och mysa över 

att det är över. Sen tänker jag kämpa mig tillbaka. Jag har tillförsikt att det 

kommer att ordna sig. 

Nu tänker jag bränna mina anteckningar för att vara på den säkra sidan. 

God Jul öskar Tomten!  

 

 


