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Varuhuskedjan Åhléns enkätundersökning med 1028 personer 
från 2012 visar att drygt en tredjedel av svenskarna inte kommer 
att ha någon julgran hemma. Ungefär en tredjedel har en äkta 
julgran, och ungefär lika många föredrar att ha en plastgran. 

En fjärdedel av svenskarna klär julgranen en dag före julafton. 

1/3 säger nej till julgran

smått & gott: julspecial

sammanställning: niclas martinsson

Mer än 35 miljoner 
liter julmust dricker 
svenskarna varje jul. 
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Varje år utser Handels Utredningsinstitut, 
HUI, en vara till årets julklapp. Den brukar 
representera den tid vi lever i. Förra året var 
den färdigpackade matkassen årets julklapp. I 
år är hörlurarna det. Motiveringen är att lyssna 
verkar vara det nya, som HUI självt uttrycker 
det. Man använder hörlurar överallt när man 
vill lyssna på böcker och radioprogram, spela, 
kolla på filmer eller annat, eller när man vill 
ringa någon, och det med olika enheter: mobil, 
surfplatta, läsplatta, dator eller mp3-spelare. 
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Enligt HUI väntas jul-
handelns omsättning vara 
66 miljarder kronor. Det 
är en miljard mer jäm-
fört med förra året. Varje 
svensk spenderar alltså i 
genomsnitt drygt 6900 kr.

Den som vill vara säker på att få en vit jul gör bäst 
i att bege sig till Haparanda eller Karesuando. 
Enda gången det var barmark på juldagens mor-
gon under perioden 1900-2011 i Haparanda var 
år 1953, enligt SMHI. Lund har haft en rad gröna 
jular under samma period. Senast det var mer 
än 10 cm snö där var år 2010. Stockholm är mer 
omväxlande. Ibland hade huvudstaden en vit jul, 
ibland en grön sådan. Tio gånger under perioden 
var det endast snöfläckar. 

Grön eller vit jul

1. Florian Tirnovan, SDUF:s 
nye ungdomskonsulent an-
ställdes i år. När började han 
sin anställning? 

1     1 november
x    1 augusti
2    1 okt

2. Anders Lundvall, skytte-
legendaren, avled i år, 70 år
gammal. Hur många med-
aljer blev det i de fem raka 
Världsspel som  han deltog i? 

1     11 (6 guld, 2 silver, 3 brons)
x    8 (4 guld, 2 silver, 2 brons)
2    7 (5 guld, 1 silver, 1 brons)

3. Det finns sju döva parla-
mentariker i världen. Den 
som suttit längst är Wilma 
Newhoudt–Druchen i det 
sydafrikanska parlamentet. 
Vilken politisk färg bär hon? 

1     Röd
x    Grön
2    Blå

4. DT åkte med i Åke 
Malmheims båt runt 
Höga Kusten i våras. Vad 
heter hans båt? 
1     Natalie
x    Nadia
2    Najad

5. Visukalen Fame blev en 
succé under den månad den 
spelades i Örebro. Hur många 
gånger spelades Fame?

1     10
x    15
2    20

6. Ett av offren av morden 
i Stureplan 1994, Daniella 
Josberg, skulle ha fyllt 40 år 
i år. Hon hann skriva en bok 
1993. Vilken var titeln? 

1     Döv – såklart
x    Döv – javisst
2    Döv – självklart

7. Josefin Bergqvist & Sanna 
Jonsson har något gemen-
samt. Vad jobbar de med?

1     De är fotografer
x    De är nagelterapeuter
2    De är egenföretagare

8. Alexandra Royal spelade 
huvudrollen i kritikerrosade 
Första kärleken för 20 år 
sedan. Hur gammal är hon 
idag? 

1     35
x    34
2    33 

9. En döv präst från Tanzania 
var på besök i Malmö i höstas. 
Vad heter han? 

1     Meyasi Gabriel Enock 
x    Gabriel Enock Meyasi
2    Enock Gabriel Meyasi

10. SHIA har bytt namn. Vad heter de numera?

1     Our Right
x    My Right
2    Your Right

11. Tyst teaters Gunilla Vestin-Wallin, har just gått i 
pension. Hur många roller har hon spelat under 35 år?
 
1     59
x    69
2    49

tipselvan

De tre först öppnade rätta lösningarna får biobiljetter för två. Vi behöver svar senast 18 januari. Skicka in rätt rad med ditt namn 
och adress till: Dövas Tidning, SDR, Förmansv. 2, plan 6, 117 43 Sthlm.    


