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Krönika

Bland paljetter och lurviga skägg

Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!
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Grattis till vinsten!
Du som vann 4.012.482 kr på lotto

8 december.

- SPELA DITT 
LOTTO!

- KÖP DINA 
LOTTPAKET!

PÅ TIT BITS
God Jul önskar Björn, Maria och Malin

VINN DRÖMVINSTEN TILL JUL
&

5
svar

Eva Karlsson, Skepplanda.
– Åh, det får nog bli upplevelser. 

Leif Jonsson, Älvängen.
– Ja, ett gott liv är vad jag önskar 
mig.

Ari Välikangas, Älvängen
– Fred på jorden och massor av 
julklappar med diverse saker.

Anita Persson, Älvängen.
– Det har jag inte tänkt på, men 
duschgrejer och saker som luktar 
gott skulle komma väl till pass.

Ann Nilsson, Skepplanda
– Haha! Ett par nya träningsskor 
vore inte dumt. 

Vad önskar du dig
i julklapp?

Sammanställt av: Hannele 
Andersson & Emma Holmgren

Klass 2 orange på Nödingeskolan förevigade det historiska ögonblicket i onsdags; när klockan visade 12.12 den 12 
december 2012.                                      Foto: Britt-Marie Hagman
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Jag tittar upp på mig själv i provrumsspegeln 
och ryggar tillbaka, bländad av aggressivt 
glitter. Kan i nästa ögonblick inte låta bli att 

skratta åt den osmakligt korta klänningen med 
de tusentals blåsilvriga paljetterna. De andra 
kunderna, som också står i varsin hytt och ålar sig 
i och ur trånga syntetplagg, måste undra vad som 
hänt här. 

Jakten på den perfekta nyårsblåsan slutade med 
”den lilla sjöjungfrun goes disco”.

Det blir lätt så här inför den stundande jul- och 
nyårshelgen och är ett resultat av alldeles för 
mycket planering. När så många moment måste 
klaffa samtidigt är det lätt att glömma vem man är. 

Tycker jag om porslinstomtar, granbarr inom-
hus och sjubenta 
ljusstakar? Kan 
jag ta tre steg i 
höga pumps utan 
att vricka båda 
fötterna? Passar 
inlagd sill ihop 
med leverpastej, 
korv, stenbitsrom, 
brysselkål och 
rödbetssallad? 
Vill jag lägga en 
halv månadslön 
på presenter åt 
släkten? Föredrar 

jag ett glas rött framför sötsliskig varm saftglögg 
med russin?

Ja eller nej spelar ingen roll i detta läge. På jul 
ska det vara som det alltid har varit, det vill säga 
att inget är som det ska och ingen är helt och 
hållet sig själv. 

Tillbaka till klädaffären, vars underklädesav-
delning plötsligt har invaderats av män som står 
och vänder och vrider på strassprydda bh:ar och 
trosor. Nu går det utför.

Just män har dessutom en förmåga att stå i 
vägen precis överallt. De verkar helt sakna den där 
uppmärksamheten som gör det möjligt för hundra 
kvinnor att vistas samtidigt i en butik utan att gå 
på varandra.  

Det är lika roande varje gång man hör den klas-
siska konversationen, som uppenbart handlar om 
julklappsinköp.

Kvinnan: (som målmedvetet och smått upp-
givet plöjer fram mellan galgarna) ”Tror du hon 
gillar den här? Den finns i andra färger också. 
Eller har hon redan en sån? Vi kanske ska kolla 
vidare, eller vad tycker du? Hallå?”

Mannen: (som för länge sedan tröttnat på allt 
vad shopping heter och står tyst och svettas i vin-
terjackan) ”Ja, men det blir väl bra.”

Hela vintern tycker jag att man går runt och 
känner sig… ja, inte som sig själv i alla fall. 

Jag har till exempel lagt mig till med en ny stil 
på kontoret: Kavaj och rosa raggsockar. Såhär 
precis innan jul känns det liksom okej att vara lite 
mysig hela tiden. Kylan för dessutom människor 
närmare varandra, inte minst eftersom man alltid 
har något att prata om. ”Näe, usch vad kallt det 
är” duger gott som inledning på de flesta samta-
len. 

Mycket ställs på ända i juletid och förvand-
lingen är fascinerande. 

Den snåla blir givmild, den hälsosamma sätter 
igång att frossa i onyttigheter och den annars 
diskret klädda kränger på sig discoklänningar i 
provrummet.

På julafton kulminerar spektaklet när det plöts-
ligt står en rödklädd figur, med lurvigt vitt skägg, 
kudde innanför tröjan och en säck på ryggen, mitt 
i vardagsrummet. Trots att 
han kommer varje år har 
han fortfarande inte lärt sig 
att säga ”hej” utan envisas 
med ett diffust ”ho ho”.

Allt är som det alltid har 
varit: ingen är sig själv och 
inget är sig likt. Förutom 
jultomten och den alltid lika 
osmakliga nyårsklänningen, 
som båda alltid är lite för 
mycket. 

JOHANNA ROOS

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se


