
 

Nattens Dagblad – den andra boken,  
bjuder på skratt och Coccolahumor  
 

Humor, skämt, fyndiga historier på Karlebydialekt kryddat med visdomsord och 
konsertrecensioner. I ”Nattens Dagblad – den andra boken” finns de bästa bitarna 
från Nattens Dagblad, eller NaDa, 1985–2019 samlade.  

- Humor, och specifikt ”coccolahumor” är en viktig ingrediens i vardagen och 
det är en ingrediens vi vill bidra med genom att ge ut Nattens Dagblad i 
bokform. Det är samtidigt en tidsresa eftersom boken spänner över flera 
årtionden. Humorn och toleransen har förändrats en del, även i Karleby, 
men läsaren får vara beredd på många goda skratt, det kan vi lova, säger 
Lars Junell, ordförande för Gamlakarleby Manskör.  

”Den andra boken” är uppföljaren till ”Den första boken”, som utkom våren 2019. I 
den finns de tidigare historierna, det vill säga 1936–1984, samlade. De två böckerna 
täcker samtliga NaDa-utgåvor. 

- Ja, eller inte riktigt. Det första året fattas eftersom tidningen inte hittades. 
Men vi är glada över att få dela med oss av de bästa bitarna från 1936–
2019.   

Den andra boken innehåller en del intervjuer och längre texter. Lars Junell lyfter 
fram emeritus biskop John Vikströms tal vid Gamlakarleby Manskörs 100-
årsjubileum.  

- Det är en text som balanserar materialet på ett bra sätt, säger Junell.   

Gamlakarleby Manskörs Valborgstidning Nattens Dagblad är ett vida känt begrepp, 
en tidning som självaste Svenska Akademien samlar på. 

- Coccolabor har alltid varit företagsamma och humorn har spridits till hela 
världen. När vi reser med kören runt om i Finland, delvis också i Norden, får 
vi ofta frågan vad som är så speciellt med ”coccolahumorn”. Berätta en vits, 
brukar de säga. Nu finns ”vitsarna” i boken, vilket vi kan hänvisa till. Hundra 
gånger hört är inte lika bra som att en gång läsa historien i Nada, säger Harri 
Hagström, långvarig medlem av Gamlakarleby Manskör.   

Docent Holger Wester har lett NaDa-arbetsgruppen, en grupp som förutom Junell, 
Hagström och Wester även omfattat Kurt Betlehem och Allan Blom, som 
representerar förlaget Labyrinth Books, anser att Karlebyhumorn, med rötter i 
bland annat Nedervetil, är fyndig och uppskattad.  

- Det är solskensfolket. Humorn är ofta rakt på sak och mitt i prick, självsäker 
också. Tur ät man er heim från tokan ställ så int an bööver skryt, sa 
Gamlakarlebybon, är ett bra exempel på det, konstaterar Wester. 

Han berättar att annonserna i Nattens Dagblad har sin givna plats också i 
böckerna.  



- De är så roliga så de måste vara med, dessutom tror jag många företagsnamn 
och affärer väcker minnen hos läsaren.   

Jakobstadsborna är av tradition utsatta i Nattens Dagblad. Wester tror att 
historierna är uppskattade både i Jakobstad och Karleby.  

- Det finns nog en spänd förväntan varje gång som NaDa utkommer. Vad har 
de hittat på den här gången, tänker nog många, skrattar Wester.    

Nattens Dagblad har ibland fått utstå en del kritik för att det finns avslöjande 
bilder av ”Valborg” och historier ”under bältet”.  

- Man kan se att historierna är fräckare i början av 1980-talet jämför med till 
exempel historierna från de senaste åren. Det visar också hur tiderna 
förändrats, vilket vi också vill fånga. Men bilderna, dem valde vi att inte ta 
med, säger Junell.  

Hur ska då Nattens Dagblad, den första och den andra boken läsas? Holger Wester 
har ett råd: 

- Förvara den på nattduksbordet och läs ett år varje kväll, det blir en bra och 
positiv avslutning på dagen och en bra början på nästa.  

Boken ”Nattens Dagblad – den andra boken” har getts ut av Labyrinth Books. 
Materialet har sammanställts av journalisten Björn Stenbacka, som även fungerar 
som redaktör för böckerna.  

 

Bildtext: Harri Hagström (vänster), Lars Junell (sittande), Allan Blom och Holger 
Wester (stående) 

 

För mera information:  

Lars Junell: 050 5205550 eller lars.junell@anvianet.fi 

Harri Hagström: 050 5595581 eller harri.hagstrom@pp.kpnet.fi 

Holger Wester: 0500 365045 eller holger.wester@pp.inet.fi 

Allan Blom:  050 5263122 eller allan.blom@multi.fi 

 

Smakprov: 

Kalle från Korplax har känt sig hängig och ointresserad av arbete en tid, varför han går till 

kommunalläkaren för undersökning.  

- Nu ska du undersök me ritti noga å ta reda på va som fatas me. Å så ska du säj he på rein svensk å 

int på latin, va ja har för feil. Är he klart? 

- Jaha, sa doktorn och efter en grundlig undersökning är han klar att ge sitt utslag.  

- Vill Kalle nu verkligen höra vad du har för fel? 

- He är klart he. 

- Då ska jag säga som det är: Det enda som du lider av är en obotlig lättja. 

- Va hejter he på latin? 
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