
52

John Andersson

»Julens Gädda«
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I slutminuterna av bokmässan 2oıo, när jag står och kontemplerar hur skönt det kom-
mer bli att aldrig behöva producera något mer nummer av Kapten Stofil, kommer Nisse
Larsson fram till mig. »Jag har en idé«, säger han, »ska ni inte göra en Kapten Stofils
jultidning?«

»Öh…jovars…om Ingemar Bengtsson på Optimal ger ut den så…«, slingrar jag mig,
och tänker att ingen någonsin minns vad som sägs på en bokmässa. Dessvärre visade
det sig att Ingemar stått inom hörhåll, och lagt vår ordväxling på sitt elefantminne. 

I maj 2oıı ringer han upp mig: »Det börjar bli dags att sätta ihop jultidningen vi pra-
tade om på mässan nu…« Suck. »No rest for the wicked…«, tänker jag, biter ihop och
dammar av mitt ritmaterial… Det var ju skoj att rita igen! Detsamma måste »det vanliga
gänget fårskallar« också ha tyckt; alla våra trogna medarbetare ställer upp, och här har
vi nu en fet praktutgåva, just som vi trodde mardrömmen var över. Tack Nisse!

JOAKIM LINDENGREN, 1 JULI 2011
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FÄLTJULKLAPPEN (Stupido) 1944 var det femårs-
jubileum för den svenska fältjulklappen, som såg till att
soldater i fält fick en julgåva som tack för god vakt. För
att fira det gjorde tidningen SE ett bildreportage från
Fältjulklappens högkvarter, där de träffade en rad
kända personer, som alla ville vara med och uppmärk-
samma jubiléet. Fältjulklappen slog rekord detta år,
men det höjdes också kritiska röster från de som tyckte
att insamlingarna borde gälla barnen i Europas krigs-
härjade städer.

Sickan Carlsson var på plats tillsammans med skåde-
spelarkollegorna Calle Hagman, Lauritz Falk och Sigge
Fürst: ”En hjärtligare hälsning till jul kan krigaren
knappast få än Sickans glada leende bland julklapps-
säckarnas mångfald. Dottern Ingegärd ber också att få
hälsa till 'farbror soldaten' – helst ville hon gå med
paketet själv.”

KRISTIDSJUL (Stupido) 1941 berättade tidningen Se
om hur känt folk förberedde sin kristidsjul.

Viveca Lindfors var nygift med fotografen Harry
Hasso, som själv just skilt sig från Signe Hasso, och
stöpte ljus i köket i villan på Drottningholm. Äktenska-
pet med Hasso skulle vara fram till 1943.

Edvard Persson poserade vid julbordet tillsammans
med sin hund Tony: ”Husse tar ingen notis om hans
närvaro och har inte ens själv attackerat grishuvudet
ännu. När det skånska julmatbordet väl är färdigt dig-
nar det under spettekaka, grisfötter...”.

Sture och Guje Lagerwall gick helt in för att glädja

ettåriga dottern på hennes första julafton. Julbordet
dekorerades med en Betlehem-krubba.

Tennisspelaren Nisse Rohlsson, som tillsammans
med Kalle Schröder gjort sig känd i Davis Cup, var pre-
cis som Viveca Lindfors nygift, och firade julen hos
svärföräldrarna, det tennisintresserade revisorsparet
Huss i Karlstad, där han låg i hårdträning som tomte när
Se hälsade på. 

… systemet med numrerade biograffåtöljer infördes i
Norge år 1927?

… teaterkungen Albert Ranft tyckte mycket om sin
svärmor?

… komikern Harold Lloyd var så förtjust i julen att han
lät sin jättelika julgran med 8000 julgransprydnader stå
framme året runt?

…att uruppförandet av ”Stilla natt” skedde med gitarra-
kompanjemang eftersom kyrkråttorna hade ätit upp det
skinn som satt i orgelns bälg?

...att språkforskarna är säkra på att den gamla ringleken
”Anders Perssons stuga står i ljusan låga” är från Skåne
eftersom det då rimmar mycket bättre: ”Anders
Perssons stua står i ljusan lua”.

Visste ni att...?
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Från barbershop till
bordeller - julmusiken

som trillat bredvid
Julmusik är extremt enformig, den handlar i stort sett om nya versioner av 8-10 välkända låtar som återvinns
på skiva efter skiva. Ofta hörs bjällror i bakgrunden, bjällror är julljudet framför andra. Det är i regel röda
luvor och snö på omslaget. Eller tända ljus. Texterna handlar ofta om barndom, hemlängtan, granar och någon
som förut var ledsen men som blir väldigt glad, över en julklapp eller för att någon kommer hem eller bara
för att det är jul. Sedan finns det ovanliga julskivor. Anna-Lena Lodenius har för Stupidos räkning valt några
av de bästa.

“Here’s Johnny!”
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