
Jultomten är från Nordpolen. Han kommer till alla Jultomten är från Nordpolen. Han kommer till alla 
snälla barn på julafton med julklappar. Tomten snälla barn på julafton med julklappar. Tomten 
har en tomteverkstad där tomtenissarna tillverkar har en tomteverkstad där tomtenissarna tillverkar 
julklappar som barnen har önskat sig.julklappar som barnen har önskat sig.
Med släde och renar åker tomten ut på natten med Med släde och renar åker tomten ut på natten med 
julklapparna.julklapparna.

Jultomten har sitt ursprung från gårdstomten som Jultomten har sitt ursprung från gårdstomten som 
var en figur med övernaturliga krafter. Gårdstomten var en figur med övernaturliga krafter. Gårdstomten 
såg till att gårdarna, förr i tiden, hade lycka med sig. såg till att gårdarna, förr i tiden, hade lycka med sig. 
Om gården missköttes kunde gårdstomten hämnas Om gården missköttes kunde gårdstomten hämnas 
genom att ha ett vresigt temperament.genom att ha ett vresigt temperament.

Gårdstomten visade sig ogärna men beskrevs som Gårdstomten visade sig ogärna men beskrevs som 
en kortvuxen äldre man med vitt skägg, gråa kläder en kortvuxen äldre man med vitt skägg, gråa kläder 
och luva. Gårdens ägare ställde ut en skål gröt som och luva. Gårdens ägare ställde ut en skål gröt som 
tack för att gårdstomten vakade över gården.tack för att gårdstomten vakade över gården.

Dagens jultomte är en kombination av traditionel-Dagens jultomte är en kombination av traditionel-
la berättelser, mytiska figurer, verkliga personer, la berättelser, mytiska figurer, verkliga personer, 
samtida berättelser och reklam. Under olika perio-samtida berättelser och reklam. Under olika perio-
der och på olika platser har jultomten framställts på der och på olika platser har jultomten framställts på 
olika sätt och haft olika karaktärsdrag.olika sätt och haft olika karaktärsdrag.

Den riktiga tomten är rödklädd med ett svart skärp. Den riktiga tomten är rödklädd med ett svart skärp. 
Runt sin tjocka mage har han också ett vitt skägg Runt sin tjocka mage har han också ett vitt skägg 
och en röd luva på huvudet. Hans stövlar är gröna.och en röd luva på huvudet. Hans stövlar är gröna.

- Emir Selimovic - Emir Selimovic 
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I DETTA NUMMER:

01 – Tomtens Historia

02 – Innehåll / Klockrent med Kalle

03 – Redaktionen tipsar!

04 – Kalle Ankas jul

05 – Julfilmstips från Alexander

06 – Kortnovell: Trixi - Sista delen

07 – Julvärdar i TV-rutan

08 – Jul på Mediabyrån

Samt 8-sidig bilaga med goa 

julkarameller och tips

Klockrent 
med Kalle

— Vad kallar man en Jedi-lärling som job-
bar för Apple?
— En Ipad-awan.

— Vart gillar Sankt Nikolaus att slappna av 
mellan uppdragen?
— På tomten.

- Karl Krigsman

Mediabyrån är en daglig verksamhet inom 
Göteborgs Stad som producerar film på 

uppdrag av föreningar och organisationer.
Vi gör också nättidning, poddcast och webb-tv. 

www.mediabyrandv.se 
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REDAKTIONEN TIPSAR!
Har ni inte hållit er uppdaterade på Mediabyråns senaste produktioner kommer här tre 
snabba tips om tre olika podcasts. 
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KALLE ANKAS JUL
På julafton kl.15:05 tittar jag alltid på Kalle Ankas 
jul. Det är en tradition för mig och min familj. Jag 
tror det är en tradition för många människor. Vi 
fikar alltid till programmet. 

Det dukas fram julmust, pepparkakor och lussekat-
ter. Jag tycker om att det visas både gamla klassiker 
och nya filmer som precis har haft premiär på bio. 
Jag saknar dock Walt Disney som tidigare alltid 
presenterade Kalle Ankas jul.

Kalle Ankas jul premiärsändes i amerikansk TV 
1958 och det var Walt Disney som presenterade 
programmet. Det amerikanska originalprogrammet 
bestod av följande inslag: I jultomtens verkstad, 
en scen ur Askungen, en scen ur Lady och Lufsen, 
en scen ur Snövit och de sju dvärgarna, en scen ur 
Peter Pan, en scen ur Pinocchio, en scen ur Bambi 
samt kortfilmen Kalle Anka som jultomte.  

Jag saknar filmerna Peter Pan, Bambi och Pinoc-
chio som inte finns kvar längre. De filmer som har 
lagts till är Kalle Anka i djungeln, Musse Pigg på 
camping, en scen ur Djungelboken, Tjuren Ferdi-
nand, en scen ur Robin Hood och Plutos julgran.

Benjamin Syrsa avslutar programmet med att 
sjunga Ser du stjärnan i det blå. Bengt Feldreich 
som är den svenska berättarrösten i programmet 
sjunger med i första versen. 

1960 sändes Kalle Ankas jul för första gången i 
svensk television. Programmet har många år tagit 
förstaplatsen som årets mest sedda program. År 
2020 slog det tittarrekord med
4 519 000 tittare.

Jag tycker att Kalle Ankas jul skulle börja lite tidiga-
re på eftermiddagen, till exempel 14:00,
för då skulle man hinna med fler filmer. 

Jag tycker också att man skulle kunna visa Astrid 
Lindgrens filmer med julscener från 
Pippi Långstrump, Emil,  Madicken och Ronja.
Även scener från andra svenska filmer som handlar 
om julen kan visas på Kalle Ankas jul.
Till exempel Pettsson och Findus.

- Anton Ohlsson
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Elf: 
Är en film som kom ut 2003 som är en
familjekomedi och handlar om en människa som 
växer upp hos nissarna. Det är en bra och rolig film, 
min favoritscen är när han tar sirap på sin pasta.

Polarexpressen: 
Är en en ungdomsfilm som kom 
2004 och handlar om ungar som 
åker och besöker jultomten.
Tom Hanks gör en grymt bra röst 
till konduktören i filmen.

Karl Bertil Jonssons Jul:
Är en julklassiker som kom ut 1975.
Den går varje jul klockan 19:05 och är 
23 minuter lång.

- Alexander Bergström

JULFILMSTIPS
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Nästa dag såg jag Olivia igen och jag gick fram 
till henne.
– Hej, ska du till dagis? 
– Nej, det är lördag, jag och pappa ska köpa 
lördagsgodis, sen ska vi gå till lekplatsen.

Jag märkte att det bara var Olivia som kunde 
se mig, inte hennes pappa. Han blev orolig 
och undrade vem Olivia pratade med. 

– Kom nu Olivia, sa han och tog henne i han-
den och gick.
– Kom till lekplatsen sen Trixi, ropade Olivia 
medan hon försvann bort.

Jag promenerade omkring en stund. Sedan 
gick jag till lekplatsen. Olivia hade inte hunnit 
komma dit ännu. Jag såg fotspår i sandlådan. 
När jag kollade på spåren så såg jag att de 
hade samma storlek och form som mina för-
äldrars.

– Trixi, är det du? kan du hjälpa oss ned här-
ifrån, hörde jag en röst säga från klätterställ-
ningen.

Det var min mamma. Lyckan gjorde min päls 
rödguldig. Jag sprang fram och hjälpte 
mamma och pappa ner och kramade dem.

– Jag visste att ni levde. Hur kom ni hit?
– Vi satt i ett träd för längesedan. Plötsligt 
började grenen åka neråt och förflyttade oss 
till den här världen som kallas Jorden. 

Vi har inte lyckats hitta hem igen.
– Kom, sa jag, och tog med mina föräld-
rar till trädet som tagit oss till jorden.

Vi satte oss på grenen som började röra 
sig uppåt och plötsligt var vi tillbaka på 
planeten Livia igen.

Mina blåalvskompisar och de vuxna kom 
fram till oss.
– Kolla! Vad var det jag sa? sa jag.

Sen gick vi hem och drack varm choklad.

-Sara Lagerstrand

Del 3

Trixi : 
av  Sara  L agerst rand
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En jultradition som vi har i Sverige är att vi klock-
an tre på eftermiddagen samlas vid tv:n för att låta 
årets julvärd på SVT lotsa oss igenom julaftonens 
tv-tittande.

Traditionen med SVT:s julvärd började 1960. 
Bengt Feldrich var den första julvärden.

Den som kanske är mest känd som julvärd i 
TV-rutan är Arne Weise. Han satt julvärd från 
1980 ända till 2002. Förutom några år när han 
hade ledigt.
 
Vad gör en julvärd i TV-rutan egentligen?
En julvärd börjar med att hälsa alla välkomna och 
sedan tänder värden ett julljus för att visa att nu 
börjar jul på tv. Efter det börjar Kalle Ankas jul.
Sedan så pratar värden lite om sin jul. Ibland hän-
der det även att det kommer gäster till studion. 
Det kan vara musiker eller kändisar som vill vara 
med och fira jul i tv. Sedan visas det olika filmer 
och program hela kvällen fram till 00:00.

Julvärden är en viktig person för de som är 
ensamma under julen.

Om jag får själv tipsa om något som min familj 
tycker om så är det att se på Karl-Bertil Jonssons 
Jul. När det programmet sänds är det jul för mig. 

Årets julvärd blev ingen mindre än den gotländ-
ska komikern Babben Larsson. Henne har vi sett 
i många olika tv-program. Till exempel Bäst i test, 
Parlamentet, 1 mot Sverige och Släng dig i brunn-
nen. 

Vid midnatt ser jag själv på midnattsmässan från 
Vatikanen. Inom den katolska tron föds Jesus 
under julafton och på juldagen är det jul för alla 
katoliker i hela värden.

- Richard Brandt

JULVÄRDAR I TV-RUTAN
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Vi, Richard och Alexander, har gått runt på 
jobbet och frågat våra kollegor om julen. Vi fick 
höra många spännande idéer om hur man kan 
fira jul.

Jonas säger att under julen är det härligt att ta 
det lugnt med familj och vänner. Fast tyvärr 
kan det också bli lite för mycket fokus på stress, 
berättar Jonas vidare.
— På julbordet står ett vanligt svenskt julbord 
med lite finska tillägg såsom olika lådor. Frukt-
kaka gillar jag också. Jag önskar mig inget speci-
ellt i julklapp. Men att få en gåva av min fru som 
jag tycker om skulle vara mysigt, avslutar Jonas.
 
Anton tycker även han om en fridfull jul med 
familjen. Den mysiga stunden med Kalles jul på 
TV får man inte glömma, berättar han.
— Jag tycker julen är en högtid full med vänskap. 
Vi äter svenskt julbord med familjen och andra. 
Jag önskar mig nya kläder med disneymotiv och 
kanske nåt nytt tv-spel, berättar Anton.

Jon berättar att han inte firar jul men att han
gärna tittar på både Mupparnas jul och 
Karl-Bertil Jonssons julafton. Jon berättar också 
att han äter olika maträtter på julen. Till exempel 
blev det burritos förra året.
— Om jag får önska mig en julklapp så önskar 
jag mig en tvättbar styrlinda till cykeln. Men det 
viktigaste med julen är inte att fira jul, det vikti-
gaste är att vara ledig och vara med sin partner, 
säger Jon.

Även Sebastian nämner det att vara med familjen 
är det viktiga under julen. Till julklapp önskar 
han sig YuGiOh-kort och en ny kniv.
— Det är viktigt att ha kvar våra jultraditioner 
i familjen, men om jag får bestämma så vill jag 
inte ha Janssons frestelse, berättar Sebastian.

Johannes berättar att han denna jul kommer 
vara hemma i Göteborg för att fira med familjen. 
Också Johannes berättar att det kan smyga sig in 
en finsk kålrotslåda på julbordet.
— Det är inte så viktigt med julklappar men om 
jag skall önska mig något får det bli lite engelsk 
lakrits. Julen i sig kan vara trevlig. Det är en ljus 
stund i den mörka årstiden, säger Johannes.

Kalle tycker man skall ha det trevligt under 
julen. Han berättar att det är annorlunda nu 
än mot när han var barn. Det finns inte längre 
någon önskelista.
— I vår familj brukar vi fira med vänner. Vi bju-
der in personer hem till oss. Jag är inte mycket 
för julbord. Jag äter gärna en fiskburgare till jul-
lunch, avslutar Kalle.

- Alexander Bergström & Richard Brandt

JUL PÅ MEDIABYRÅN


