
    

 

 

PRESSMEDDELANDE 25.4.2019 

Nattens Dagblad – den första boken 

Nu är den ute, Natten Dagblad – den första boken. NaDa har utkommit på 

valborgsmässoafton, med undantag av krigsåren, sedan 1934. Nattens Dagblad - 

den första boken - tar läsaren med på en tidsresa med Coccolahumor, Gamlakarleby 

Manskör och naturligtvis Nattens Dagblad. De oansvariga redaktörerna radar upp 

historier, berättelser, sanningar och osanningar och skämt som är finurliga, 

tankeväckande och kulturhistoriskt värdefulla. Den första boken är en 

sammanfattning av de bästa bitarna ur NaDa 1936 – 1984.   

Humorn i Nattens Dagblad har alltid varit ”rå men hjärtlig”. Idén om att Gamlakarleby 

Manskör skulle ge ut en egen tidning till Valborg kläcktes en aprildag 1934 av Sigurd 

Gadolin. Han var redaktör, eller ridaktör, som han själv uttryckte det, på Österbottningen. 

Han skriver i GM:s Jubileumsskrift hur han fick ett ”infall att tota till en särdeles sorts 

tidning, manskören till lyst och möjligen ekonomiskt gagn”.   

Lars Junell, ordförande för Gamlakarleby Manskör, beskriver texterna och skämten i 

Nattens Dagblad som harmlösa, självironiska och hjärtliga.  

- Världen har givetvis ändrat en hel del under den tidsrymd av knappt 50 år 

materialet i boken omfattar. Vi har ändå inte tyckt att vi vill censurera äldre GM:ares 

bidrag i Nattens Dagblad. Värden och värderingar förändras men Gamlakarleby 

humorn består.  

Han tillägger att han hoppas att läsare kan glädjas över ”detta litterära storverk”. 

- Om det finns något läsaren inte förstod rekommenderar jag en andra eller tredje 

genomläsning. Om inte ens det hjälper borde skribenterna ha kommit ihåg att 

tillämpa budordet: ”He finns int’ na surrogat för vete, men hjälper na liiti ti hald 

tjefta”. 

Docent Holger Wester, ordförande för den arbetsgrupp som samlat in och sammanställt 

NaDa-materialet för boken, beskriver Nattens Dagblad som en institution.  

- På tidigt 1960-tal gjorde jag min första bekantskap med Nattens Dagblad. Tycke 

uppstod genast och jag har sedan dess varit en trogen läsare av denna eminenta 

kulturtidskrift. Som historiker frågade jag genast vilka förlagorna var, varifrån hade 

Sigurd Gadolin fått idén 1934? Han har inte själv gett något svar på denna fråga 

utan säger att han fick ett infall att skapa NaDa. Vi får nöja oss med att NaDa är 

Gadolins infall.  



Wester säger att det finns flera ständigt återkommande teman i NaDa. Under de första 

årtiondena är körens kassör i blickpunkten. Det spekuleras i att en nyvald kassör ofta 

skaffat sig eget hus. Detta tema återkommer i olika versioner under flera decennier. Till 

slut myntas 1978 de numera klassiska raderna: ”GM söker två kassörer, den gamla och en 

ny.” 

- Ett betydligt hållbarare tema blir senare skämten om grannstaden Jakobstad, som 

vi än idag förväntar oss finna i varje nytt nummer av NaDa. Ibland får Nykarleby 

också vara med som då en körmedlem klagade över att myggen i Nykarleby hade 

kalla fötter. Hur som helst läsare av NaDa kommer inte att besväras av kalla fötter – 

skrattmusklerna är flitigt igång och håller kroppen varm. Mycket nöje vid läsningen 

av den första boken om NaDa, sammanfattar Holger Wester. 

Boken Nattens Dagblad ges ut av förlaget Labyrinth Books i samarbete med Gamlakarleby 

Manskör. Förläggare Allan Blom är både glad och nöjd över att få ge ut ett så spännande, 

roligt och intressant material som Nattens Dagblad.  

- Det är ett unikt material som erbjuder läsaren mycket nöje och många skratt. De 

finurliga ”annonserna” i NaDa finns också bevarade. Vi har kallat boken en 

”tidsresa” därför att materialet tar läsaren från 1930-talets Karleby och Österbotten 

fram till 1984. Vi får också bekanta oss med Gamlakarleby Manskör, resorna och 

besöken av bland annat Wasa Sångagille, Brahe Djäknar och Jakobstads 

Sångarbröder, säger Blom. 

Bokens redaktör är Björn Stenbacka.  
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