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Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter:
Ordförande; Anders Sandström, sekreterare; Torbjörn Suneson, skattmästare
Anders Hedberg, medlemsansvarig; Olof Sandström, webansvariga; Torkel
Danielson och Kristian Wedel, övriga ledamöter; Rolf Andréen, Johan Erséus,
Kerstin Matz och Erik Ohlsson.
Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden: 15/2, 14/4 samt den 5/12.
Valberedning
Lars Starkerud, sammankallande och Lars Samuelsson.
Revisorer
Claës Forsberg och Lars Starkerud. Revisorssuppleant Nils Bovin.
Medlemmar
Sällskapet hade vid utgången av 2018 293 medlemmar, varav 12 nya för året. 17
medlemmar har av olika skäl avslutat sitt medlemskap under året.
Årsavgift
Årsavgiften för 2018 uppgick till 150 kr.
Ekonomi
Omsättningen 2018 blev 45 762,58 kr. Efter inköp av projektor och duk blev årets
resultat ett underskott på 6 485 kr. Vi utgången av året hade föreningen tillgångar
på 75 749 kr.
Årsmöte
Årets årsmöte avhölls den 14 april på Nätgränd 3 i Stockholm där ett 35-tal medlemmar deltog.
Efter ordinarie årsmöteshandlingar presenterade Jolosällskapets ordförande Anders
Sandström 2018 års JOLO-pristagare Cecilia Hagen. Ordföranden läste upp juryns
motivering och överlämnade diplom, prischeck och blommor.
Jolopriset 2018
Jolopriset instiftades 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka
journalister/författare som "med framgång verkar i Jolos anda". Det vill säga, förmedlar kunskap, är nyfikna och har en förmåga att gripa ögonblicket. Juryn har
bestått av Kajsa Olsson, Johan Erséus, Stephen Farran-Lee, Kerstin Matz och
Vibeke Olsson. JOLO-priset bygger på det ekonomiska stöd som olika bokförlag
bidrar med. 2018 har Bokförlaget Natur & Kultur generöst bidragit till priset.
Tidigare JOLO-pristagare är Mats Lundegård, Cecilia Uddén, Richard Swartz,
Ingmarie Froman, Kjell Albin Abrahamsson, Annette Kullenberg, Kurt
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Mälarstedt, Mats Olsson, Ulrika Knutson, Ingemar Unge, Cordelia Edvardson, Per
Svensson, Ola Larsmo och Katrine Marçal, Lena Sundström och Nathan Shachar.
Årets Jolopris, sponsrat av Bokförlaget Natur & Kultur, tilldelades journalisten
och författaren Cecilia Hagen av en enhällig jury med följande motivering:
”Med nyfikenhet på det mänskliga närmar hon sig såväl
personer i nyhetsflödet, som brittiska kungligheter och
kvinnor ur historien – som de osannolika systrarna Mitford. I
sina texter rör sig Cecilia Hagen med lätthet mellan nuet och
det förflutna, mellan det yttre och det inre hos sig själv och
andra. De avväpnande frågorna i hennes personporträtt får
människor att öppna sig. Hennes krönikor i Expressen är
skrivna med humor och självdistans. Det är småprat med
sälta, som förr hette kåserier – och Cecilia Hagen tillhör de
sällsynta skribenter som behärskar genren till fullo.”
Cecilia Hagen är född i Stockholm 1946. Hon är journalist och författare, som
gått på Handelshögskolan och avlagt examen på journalisthögskolan i Stockholm.
Hon har arbetat som journalist och krönikör på tidningen Expressen sedan 1973.
Innan dess var hon anställd på Veckojournalen. Hon är mångsidig och kunnig
vilket både varit grund för och byggts på av hennes verksamhet som journalist och
författare. Det är ingen slump att hon vunnit på spåret och flera gånger gått till
final. Därtill har hon vunnit Bonniers Stora Journalistpris 2006 och tilldelats S:t
Eriksmedaljen 2011.
Cecilia Hagen tackade för detta ”mycket hedrande pris” och reflekterade över
kåseriet som form, sin egen verksamhet och sin relation till Jolo.
Att Jolo var en lysande skribent visste hon redan som femåring. Hennes beundrade
äldre bror, hade nämligen en beundrad kompis som hette Tom Olsson och som var
brorson till Jolo och följaktligen också beundrad. Som något äldre läste hon
Drottningens England och såg på TV Någonstans i Sverige. När Cecilia Hagen
börjat sitt jobb på Expressen, som delar hus med Dagens Nyheter, såg hon en dag
såg ryggen på Jolo i DN:s entré. Närmare kontakt än så blev det aldrig. Jolo gick
bort följande år. Men ändå känner hon en viss släktskap med honom. Båda skriver
kåserier – inte krönikor. Kåseriet är en underhållande text, kanske med överdrift
såväl som underdrift. Man behöver inte tänka djupa tankar om stora ämnen men
man ska roa och gärna överraska. En sorts bagatell som inte behöver vara
bagatellartad. Och det är inte fel om läsaren känner igen sig.
Efter en exposé över Sveriges mest kända 18 kåsörer och sina kontakter med några
av dem berättade Cecilia Hagen om ”sin gärning”. Hon började på
Handelshögskolan, tyckte det var tråkigt, kom in på Journalisthögskolan, gjorde
praktik på Bildis (gamla Bild-Journalen), fick jobb på Vecko-Journalen och
värvades till Expressen 1973, där hennes kåserier roar läsarna varje torsdag. Hon
gör dem också stundom väldigt upprörda. Fotbollshuliganer som genom sin
aggressivitet hindrar föräldrar att gå på match med barnen ville hon gärna utplåna
en torsdag. På söndagens match rullade ett fotbollslag ut en banderoll över hela
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den kända arenans plan med texten ”Cecilia Hagen borde utplånas”. Sådant piggar
snarare upp än skrämmer henne.

Rapport från Jolosällskapets resa till Tyskland och Danmark den 20-24
september
Bismarck, Blixen, Beatles …

2018 års resenärer samlade bakom reserapportören utanför Karen Blixen
Museum i hennes tidigare hem i Rungsted vid Öresund norr om Köpenhamn.
Hotel Novum Style är ett härbärge i Hamburg. Det är en märkligt sober och
grönskimrande postmodern låda mitt på en gata som präglas av trängsel och doft
av stekt kyckling.
Jolosällskapet träffades där torsdagen den 20 september år 2018, klockan 14. Om
man tittade ut genom fönstret såg man vanligen ett uppfriskande gräl eller en liten
trafikincident. Det var kort sagt en hotellplacering som skulle ha varit helt i Jolos
smak.
Den första dagen förvärvade vi hamburgskt lokalsinne. Hamburg tedde sig
omväxlande putsat, städat och broschyrsnyggt med små farbröder som
promenerade i paletå under krämgula pseudohistoriska fasader medan ankfamiljer
på väg mot Aussenalster klafsade på övergångsställena vid Kennedybrücke. Vi såg
en demonstration som ingen av oss riktigt kunde tolka och vi tog oss slutligen ner
till de ombonade och murriga gatorna i Sankt Pauli där vi kunde följa inte blott
Jolo i fotspåren utan även Beatles. Det var stängda källarhål med neddragna
plåtjalusier. Det var affischer som manade oss att omväxlande dricka Gössser och
Erdinger Weissbier, vilket vi plikttroget gjorde. Med vemod konstaterade vi att
hamburgerborna – hamburgarna – verkar vårda minnet av Lennon mer än minnet
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av Olsson. Härvidlag har Sällskapet en del framtida lobbyverksamhet att ta itu
med.
Morgonen därpå – det vill säga på fredagen – tog vi bussen till
koncentrationslägret Neuengamme. Jolo hade besökt det 10 år efter kriget och
pratat med bönder som bodde ett par hundra meter från grindarna och som efteråt
hävdade att de inte haft en aning.
Nästa anhalt var Bismarcks residens, ett annat Tyskland än Hitlers. Andra krig.
Andra grymheter. Bismarcks museum, som i princip låg i en utbyggd grindstuga
vid familjegodset, var ett obekymrat Knävelborre- och Ölstånketyskland. Vi strök
längs de vita murarna och grindarna i hopp om att se dagens Bismarckar.
Glückstadt var en vacker och välstädad liten stad som hade ett torg med en
leksaksaffär, en polkagrisbutik och en krog som serverade gös. Man fick en känsla
av att Glückstadborna höll sig inomhus i väntan på vår sorti.
Vi befann oss nu i de regntunga nordtyska marsklandskapen där städerna under
historiens gång omärkligt har skiftat mellan dansk och tysk överhöghet. Vår sista
övernattning i Tyskland ägde rum i Flensburg som var danskt så sent som 1864.
Flensburg bestod av karamellfärgade fasader som i svår trängsel strötts över
branterna. Det påminde en smula om Gränna, men med mer HC
Andersenstämning. Framför allt den äldre stadshalvan (som verkade vara uthälld
ur en strut på västra sidan av Flensburger Förde) kändes sago- och cirkusartad; det
var helt i sin ordning att höra att Elvira Madigan föddes i Flensburg år 1867.
På lördagmorgonen for vi över den osynliga gränsen. Allt var bara samma
böljande landskap, samma gamla uppodlade, uppstigna havsbotten, samma
vitrappade gårdar med korsvirke och pilalléer och kantiga grindstolpar. Här har
danskar och tyskar – eller vad man har föredragit att kalla sig – bråkat sedan
åtminstone vikingatiden. Vi stannade vid Dybböl Banke Museum. Det var
modernt och påkostat med nedsänkt biograf och skärmar med rörliga bilder på
unga polisongklädda skådespelare som berättade att de skulle ut i kriget. Man fick
kliva in i en låg fältlogementsbyggnad med halm på golvet. Det var vackert, men
eländigt, och inga datoranimationer eller interaktiva flintlåsgevär i världen kunde
dölja det vemodiga faktum att dessa rödfnasiga 1800-talsdanskar – som verkade
vara mer klädda för Tivoli i Köpenhamn än för krig – fick fruktansvärt mycket
stryk.
Lunchen i Christiansfeld var fantastisk och själva staden Christiansfeld liknade
inget annat. Den byggdes på 1700-talet av herrnhutare. Allt var rent. Det var som
att promenera omkring i en modelljärnvägsstad. Men uppenbarligen ingick också
matlagning i herrnhutarnas ambitioner. Intill ett ungdomsporträtt av drottning
Margrethe – ett porträtt som fick oss alla fundera på tobaksrökningens vådor – åt
vi kallskuret och äggröra och panerad fisk och till detta arrangerades immiga
spetsglas med linjeakvavit. Vi kände stark sympati med herrnhutarna och fortsatte
snabbt till Odense där vi i rasande fart avverkade H C Andersens museum – en
mystisk anläggning som i en monter förevisade prinsessan på ärtens tjugo
ejderdunsbolster.
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På söndagen hälsade vi på hos Karen Blixen på Rundstedlund.
Jolo hade naturligtvis druckit te med Karen Blixen, men precis som i Hamburg var
detta en detalj som turistmyndigheterna avstod från att högtidlighålla med ens den
ringaste minnesplatta.
Hornbaek har en dubbelroll i medvetandet hos alla Jolo-aficionados. Här
tillbringade familjen Olsson-Sjögren danska somrar – emellanåt skildrade i
kåserier om bad, bokmärken och röda danska korvar. Men Hornbaek kan också
anses vara kuliss till den matinéfilmsartade upplösningen i ”De tre från
Haparanda”. En av Sällskapets ledamöter försökte på sin finaste skoldanska
förklara denna joloitiska dubbelexponering för receptionisten. Det gick inget
vidare.
Desto bättre gick det på måndagen. Då betade vi av Nyhavn, Hesten och Hviids
Vinstue på 57 minuter blankt. Det skulle Jolo aldrig ha gjort.
Medlemsmöten 15 februari och 5 december
På medlemsmötet den 15 februari föreläste Kristian Gerner, professor emeritus i
historia vid Lunds universitet, om hur det nya Europa formades efter första
världskriget, under rubriken ”1918 – imperiernas fall och de nya gränserna”.
37 medlemmar fick en spännande orientering om en period som Jolo återkom till i flera
sammanhang. Kristian Gerner berättade om hur Europas nya gränser tillkom och
påpekade bl.a. att Centralmakterna och Rysslands separatfred den 3 mars 1918, i stor
utsträckning påverkade Europas gränser. Lenin ville genomföra revolutionen i lugn och
ro inom landet och verkade aktivt för en separatfred. Ryssland gav upp Finland, Polen,
Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och Litauen som alltså blev självständiga stater.
Onsdagen den 5 december berättade och visade Johan Erséus bilder från
Stockholms Stadsmuseums rika bildarkiv. Johan har tillsammans med Joel
Montan valt ut bilder som inte bara visades för oss medlemmar på mötet, utan
också getts ut i en vacker bok på Max Ström förlag 2017.
Det blev en vacker och rolig skildring av Stockholm – och samhällets omvandling
under 1900-talet, som kan återupplevas om man köper boken.
Mötet avslutades med en buffé och utlottning av Joloböcker.

Stockholm i februari 2019
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