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... för länge sedan en kvinna 
som hette Stina Quint. Hon 
bodde strax utanför Nyköping 
och var lärare. Stina älskade 
sitt jobb, men hon tyckte att 
eleverna läste för lite på fritiden. 
Det fanns inte så många böcker 
som var skrivna för barn, och 
föräldrarna hade ändå sällan 
råd att köpa dem. Så de flesta 
hade bara läxböcker att läsa. 

Men en dag fick Stina en idé: 
att starta en barntidning! Hon 
ville ”ge de svenska barnen en 
bok som inte är dyr och som ald-
rig tar slut”. Den skulle vara ”så 
rolig som möjligt, så vacker som 

möjligt, så stor som möjligt och 
så billig som möjligt”. 

Att starta en egen tidning var 
inte lätt. Det krävdes både tid 
och pengar. Men Stina var  
envis. Hon bad rika människor 
och kända författare om hjälp. 
Och det lyckades! Den 16 mars 
år 1892 kom det första numret 
av Folkskolans Barntidning  
(det som i dag är KP). Den blev  
direkt en succé. Att prenumere-
ra kostade bara 1 krona och  
15 öre – för ett helt år! 

Till en början var tidningen 
mest som en liten sagobok. 
 Sidorna var fyllda av berättel-

ser med svartvita teckningar. 
Historierna hade ofta  budskap 
som skulle uppfostra barn, till 
exempel att lära dem att tala 
sanning och tro på Gud. Här 
och var fanns också ”ett litet 
hufvudbry”, alltså dåtidens 
Klur. Varje tidning hade bara  

8 sidor. Men 
nummer två bör-
jade med  sidan 9, 
och så  vidare. Så  

i slutet av året hade läsarna 
samlat ihop flera hundra sidor 
av ”boken som aldrig tar slut”. 

Stina hade nog varit lycklig 
om hon vetat att hennes tidning 
120 år  senare skulle vara till 
glädje för mer än 150 000 läsa-
re. Men kanske skulle hon ock-
så bli förvirrad om hon fick syn 
på den tidning som du just nu 
håller i  handen. För den har 
ganska få likheter med tidning-
en som Stina själv skapade. n

Sagan om KP 
Vid starten kom Folkskolans Barntidning 
ut mycket oftare än vad KP gör i dag:  
ett nytt nummer varje vecka under hela 
skolåret. Det blev över 40 nummer på 

ett år! I början av 
1900-talet fanns 
”Tomtebrefvet” i 

tidningen. Det var som en blandning 
mellan Prat och krönikan på sidan 2  
i dagens KP. Brevet var undertecknat 
”Nisse tidningstomte” (men egentligen 
skrivet av chefredaktören Stina Quint 
själv). På 1910-talet skrevs det mycket 
om kungafamiljen. Då och då kom det 
också fakta-artiklar om kända personer 
och platser. Tidningen såg ut ungefär på 
det sättet till 1924, då Stina Quint dog.

Färgglad  
favorit fick 
nytt namn 
(1950–1960) 
Under 1950-talet skedde flera stora 
förändringar. Folkskolans Barntidning 
bytte namn till Kamratposten (KP) från 
nummer 1 år 1950. Dessutom trycktes 
framsidorna nu i färg. Tecknade serier 
blev också populärt. Läsarna hade 
 större möjlighet än tidigare att påverka 
innehållet. I varje nummer fanns sidan 
”Din egen sida” – en blandning mellan 
 dagens Klotter och Prat. Dit skickade  läsarna 
foton, teckningar, dikter, små  berättelser 
och insändare. 

Även ute i samhället förändrades synen på 
unga. Tonåringen ”skapades”. Tidigare räkna-
des man som barn tills man konfirmerade sig.  

Sedan var man vuxen. Nu uppstod ungdoms-
kulturen, och modeskapare designade 
tonårs kläder. Tonåringar började lyssna på 
annan musik och fick andra idoler än  vuxna. 
Detta märktes i KP. Plötsligt skrevs  artiklar 
om hur man piffar upp sitt rum och syr egna 
kläder. Men andra ämnen, som puberteten 
och  politik, skrevs det aldrig om. n 

Skyddad 
värld 
(1924–1950)
Utan chefredaktören Stina blev tidning-
en tråkigare. Redaktörerna hade svårt 
att hitta på något att skriva om. Därför 
hände det till och med att samma artik-
lar publicerades flera gånger! Reporta-
gen blev fler, men de handlade sällan 
om barn. Det skrevs inte heller mycket 
om vad som hände i ”den stora världen”. 

Mellan 1939 och 1945 pågick andra 
världskriget, men inte ens det fick läsar-
na veta. De vuxna ansåg att barn skulle 
leva i en liten, skyddad värld. Barn skulle 
inte fråga eller prata om sådant som 
vuxna gjorde. Den inställningen märk-
tes i tidningen ända in på 1950-talet.

Skillnad på  
tjej och kille
Fram till 1960-talet tyckte många vuxna 
att det var stor skillnad mellan flickor 
och pojkar. De tog för givet att alla 
 flickor gillade att sy och att alla pojkar 
älskade att snickra och sporta. I tävlingar 
fick flickor och pojkar olika priser.  

Flickor kunde få ”en jättesöt underkjol”, 
”ett par tjusiga strumpbyxor” eller ett 
halsband. Pojkar vann ishockeyklub-
bor, knäskydd och kikare. Det hände 
även att man  kunde vinna pengar i 
tävlingar. Och då och då en hundvalp!

Artiklar om sport och fritidsintres-
sen blev populära. KP hade till och 
med en egen fotbollsklubb och häst-
klubben ”KP-sporren”. D

Det var en gång… Första numret  
någonsin!

KP:s  
grundare  
Stina Quint.

Tomtebrev  
från Nisse 
(1892–1924)

I år fyller KP 120 år.  

Följ med tillbaka i tiden – och var med om det bästa 

och tokigaste som hänt i tidningens historia! 

Några av de loggor  som KP haft genom  historiens virr-varr.

Flams från 1800-talet!

Det var fina  
priser i tävlingarna 

för 60 år sedan.  

Här en hundvalp!

TEXT: JOSEFIN AUER

FOTO: BO LINdELL, ThINkSTOck
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Knas
reportage
(1970-talet ) 
Från 70-talet såg innehållet i 
 tidningen till stor del ut som det  
gör i dag, med önskebilder, korsord, 
 tecknade serier, boktips, ”Fråga vad 
du vill” (dagens Svar på allt) och 
 reportage om barn, djur, sport – och 
 tokigheter. Läsare på 70-talet kunde 
bland annat lära sig finska med 
 Mumintrollet och läsa en intervju 
med en bebis. Minst lika knasiga  
texter då som nu! n

Maskmaskot  
och  pubertetsprat
(1980–2000)
På 80-talet blir Karl-Putte Kamratpostens maskot. Den lilla 
rosa masken, som tecknades av Cecilia Torudd, fanns 
egentligen i tidningen redan på 70-talet. Men det var först 
nu som han fick sitt namn, efter en  tävling bland läsarna. 
Karl-Putte (med de fina initialerna KP!) var väldigt  
omtyckt. Ett tag hade han en egen serie. 

År 1990 finns Kropp & Knopp med i KP 
för första gången. Redan från starten var 
det Annica Frithiof som svarade på läsarnas 
frågor om kropp, känslor och pubertet.  
Året därpå publicerades en av KP:s allra 
mest omtyckta serier för första gången  
– Eva & Adam, skapad av Johan Unenge och 
Måns Gahrton. Serien blev otroligt populär 
och fanns med i KP ända till år 2003.  
Då  ersattes den av Livet enligt Rosa  
av samma serietecknare.  
Tidigare har serier som 
Mowgli, Ture  Sventon 
och Asterix gått som   
 följetonger i tidningen. 

1997 startar KP sin 
första hemsida.

En del önskebilder genom åren har varit lite udda...  
Eller vad sägs om Smörgås med förlorat ägg, Stradivarius-fiol  

och fallande mjölkglas?

Fritt fram för  
”förbjudna” frågor
(1960–1969)
Nu började man skriva om sådant som tidigare hade varit 
”förbjudet”. 1964 hade KP den ryska politikern Chrustjov 
på framsidan. Det var första gången KP skrev om politik. 
Då blev många vuxna arga.  

År 1969 kom nästa chock för föräldrarna. Då skrevs den 
första texten om sex! Det var Maj-Briht Bergström-Walan 
som svarade på läsarnas frågor i en spalt som var 
 föregångaren till dagens Kropp & Knopp.

På 1960-talet startades  
Brevlådan där  läsarna  
sökte  efter brevvänner. 
 Sidan blev kvar i cirka 40 år.  
Exemplet här är från 2003.

Fixar

2. Niki, Martin och några andra  

fallskärmshoppare tränger ihop sig  

på golvet i ett pyttelitet propellerplan. Planet startar,  

tar fart och lyfter. Nu finns det ingen återvändo!  

Det tar 20 minuter att komma upp lagom höjd.

– Det är rätt långtråkigt att vänta, så jag har hunnit  

lugna ner mig, säger Niki.

KP Fixaaaaaaaar!

4. Sedan går allt så snabbt  

att Niki knappt hinner tänka.

– Plötsligt var jag i luften. Jag rullade och snurrade.  

Molnen där nere rusade mot mig. Det kändes som om  

huvudet skulle gå av och ögonen åkte uppåt. Men det var jättehäftigt! 

Niki faller mot marken i 200 kilometer i timmen. Ändå skriker hon inte.

– Det brukar jag aldrig göra. Varför ska man skrika? Det är bara onödigt.

6. Landningen blir mjuk.  

Så fort Niki har fötterna på 

marken igen springer familjen 

fram och frågar hur det känns. 

Niki vet inte vad hon ska säga. 

Det går inte att beskriva.  

Men en sak vet hon:

– Jag vill gärna hoppa igen!

5. På 1 500 meters höjd  

drar Martin i ett rep så  

att  fallskärmen löser ut sig.  

Fallet stannas upp och  

allt blir tyst och lugnt.

– Kan du inte sjunga något?  

frågar han.
– Okej, säger Niki och sjunger 

”What a feeling” medan de  

långsamt seglar mot marken.

– Husen och gräset såg inte 

verkliga ut, berättar Niki.  

Mer som ett målat mönster.

TexT: elin lindell  FoTo: Melissa Burr

Tandem-hoppning

Åldersgräns: Ingen, men alla  

under 18 år måste ha målsmans tillstånd.

Längdgräns: 140 cm.

Säkerhet: Man sitter fast vid en hoppare 

som är väldigt erfaren och har gjort över 

700 hopp.  Fallskärmen klarar minst  

200 kilo. Det finns en reserv-skärm som 

löser ut sig om den vanliga fallskärmen 

inte skulle fungera.

Vill du veta mer? Gå in på 

www.tandemhopp.se

     Vilken är din önskedröm?

     Skriv till fixa@kamratposten.nu

Fixar

1.  Niki har båda fötterna på 

 jorden. Än så länge. Snart ska 

KP fixa så att hon får göra det hon 

drömt om – hoppa fallskärm.  

På flygfältet i Vårgårda utanför 

Göteborg träffar hon Martin som 

hon ska hoppa med. När man är 

nybörjare hoppar man alltid 

 tandemhopp, vilket betyder att 

man sitter ihop med en instruk-

tör. När Martin hjälper Niki på 

med selen blir det nervöst.

– Det känns att det är på riktigt. 

Jag ska verkligen hoppa från  

ett flygplan!

3. Till slut är flygplanet uppe på rätt höjd. Dörren skjuts upp och  

kall luft strömmar in. Alla börjar hoppa ur planet, en efter en.  

Plupp. Plupp. Plötsligt är det Nikis tur. Det pirrar till. Hon tar grepp  

om en stång ovanför huvudet och sätter sig i dörröppningen.  

Fötterna dinglar utanför planet. Det är 4 000 meter ner till marken. 

– Beredd? Böj kroppen som en banan, säger Martin och Niki  

gör som hon har lärt sig. Vilken sekund  

som helst händer det...

Drömmen om att flyga blev sann! 

Niki, 12, kastade sig ut från ett 

flygplan på 4 000 meters höjd.

Niki Chalusi
Ålder: 12 år.

Bor: I Partille utanför Göteborg.

Familj: Mamma, låtsaspappa,  

lillebror Edvin och pappa.

Intressen: Gitarr, tennis, måla 

och dans.

Hej KP!
Jag vill att ni på KP fixar ett fallskärms-

hopp åt mig. Det har aldrig hänt något 

speciellt eller märkvärdigt i mitt liv.  

Ett fallskärmshopp skulle vara något 

att vara stolt över! Jag skulle bli  

väldigt tacksam! :)

Niki
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Hej KP + alla KP-läsare! Jag är englad tjej på 9 år somsöker brevvännermellan 8 och 11 år.Mina idoler är Nelly Furtado, Las
Ketchup, Destiny’s Child och Mar-
koolio. Jag vill helst ha tjejbrevisar.
Jag har två katter och flera fiskar.
Mina intressen är att rita, skriva
historier, spela badminton och bow-
ling. Är ni intresserade så skriv till:Lovisa Lundh-DupratGötgatan 42, 1tr118 26 StockholmHej! Jag är en kille på 12 år som vill

ha brevvänner i åldrarna 11–14 år.
Mina intressen är ishockey, cykla och
vara med kompisar. Jag har inga 
direkta idoler. Så det är bara att fatta
pennan och skriva till:

Simon EnglundStenbäcken 2131816 93 OckelboTjaba KP!!! Jag är en kille på 14 coola
år. Mina intressen är att fiska, surfa,
tjejer, dataspel, hyra coola rullar, po-
lare, glo på tv och KP såklart. Mina
stora idoler är: Eminem, 2Pac, d12,
Wu Tang Clan, Fattaru o s v. Så skriv
till:

Viktor CiantiMickelbergsvägen 306141 71 Huddingeviktor.cianti@spray.seAloha!!! Hej alla människor där ute
i världen! Jag är en tjej på cirka 4 383
jordsnurr (12 år) och skulle gärna
vilja ha e-post-  och brevvänner. Både
killar och tjejer i olika åldrar från alla
ställen! Mina intressen är: många
saker som du får reda på om du frå-
gar mig. Idoler: Las Ketchup! Puss
så länge!

Emelie LinderRoburvägen 19181 33 Lidingömemelie@spray.seHej alla tjejer ochkillar mellan 10 och12 år. Jag är en killepå 11 år som sökerbrevizar till min tomtekande brevlåda. In-tressen: hockey, fot-boll, basket och breakdance. Idoler:
Linkin Park och Nelly. Så fatta pen-
nan och skriv till:

Axel LindholmLokattsvägen 49167 56 BrommaHej allihopa! Jag e en tjej på 13 
snurr runt solen som måste få lite 
brev. Helst från andra galaxer men 
Vintergatan e okej. Jag gillar musik,

böcker, spela teater och killar. 
Mina rymdiga idoler är Mando Diao
(Mr Moon hihi), Eminem, Enya och
Savage Garden. Skriv genast även
om du e en Alien eller ET. Spaciga
kramar:

Sophia GunnarssonOxhagsvägen 16D612 32 FinspångHej! Jag är en glad kille på 9 år som
älskar teknik, datorn, forska, kom-
pisar och mycket mer. Jag gillar bra
brevvänner med rent samvete.Markus NordangårdTallbacksvägen 16610 14 Rejmyre

Hej alla KP-läsare! Jag é en kille på
13 år. Jag vill ha brevvännermellan 12 och 14 år.Mina intressen ärvänner, scouting, tje-jer och att lyssna påmusik. Mina idoler ärThe Ark m fl! Ni behöverinte ha samma intressen somjag. Vad väntar ni på? Skriv till mig:Christoffer JönssonÅrupsvägen 43–22295 91 Bromölla

christoffer.jonsson@skola.bromolla.se

Tjingalong! Här harni ett äkta nagelbitar-monster på 11 år. Jagär en aning morgon-grinig, tycker omdans, åsnor och par-tajer men är himlans
dålig på att sy. Ur min cd-spelare spe-
las mest t.A.T.u och Addis Black
Widow. Jag ska försöka svara på de
brev jag får. Det enda krav jag har på
dig är att du ska vara tjej. Kjam

Jenny Lee LanttoAxtorpsvägen 38B903 37 UmeåHej! Jag är en tjej på 10 vårar som
vill ha brevvänner i åldrarna 10–15 år.
Dina intressen eller idol spelar ingen
roll, men det vore kul att ha en brev-
vän som också gillade Elvis. Mina in-
tressen är: teckna, djur, skriva böcker
och brev, läsa, lyssna på musik, fri-
idrott och spela teater. Mina idoler
är: Elvis Presley och Leonardo da
Vinci. Så vässa pennan och skriv till:Klara LjungdahlHiertagatan 3452 31 StrömstadHejsan! Jag är en tjej på 11 (snart 12)

år och bor i Rom, Italien. Mina in-
tressen är lite allt möjligt även om
jag inte är så bra på dem. Jag gillar
allt från tvärflöjtssolon till Eminem.
Helst skulle ni vara mellan 10 och 12

år om ni ska skriva till mej, men
egentligen kvittar det. Det jag gillar
mest i livet är nog fred. Jag kan
svenska, engelska och italienska. Så
skriv till mig (breven eftersänds till
Italien):

Anna LengdénSolängsvägen 53192 54 Sollentunaannalengden@hotmail.comHej! Jag är en kille påsnart 13 år. Jag vill fåbrev av tjejer mellan12 och 14 år. Intres-sen: brudar, vara påinternet. Idol: Car-men Electra. Ta frampapper och penna och skriv till:Björn LennartsonHolmedal Kyrkäng672 94 Årjäng

Tjena! Jag är en 12-årig punkare som
gärna vill ha andra punkare som
brevvänner! Intressen: fotboll,
hockey, gitarr och musik. Idoler:
Ebba Grön, KSMB, Sex Pistols och
Clash. Så fatta tag i pennan och skriv
till mig!

Robin ErikssonPortstigen 16931 51 Skellefteå
rer0328@student.skelleftea.seTjena alla skrivsugna! Jag är en

kille på 11 år. Jag vill ha brevvänner i
åldrarna 10–15 år, tjej eller kille. Mina
intressen är fotboll och Liseberg. Så
skriv till:

Erik LöfvingAmiralitetsgatan 12414 62 GöteborgTja! Jag är en tjej på 12 år som sökermånga brevkompi-sar mellan 11 och 13år. Kille eller tjej kvit-tar bara du kommerfrån jorden. Du be-höver inte heller komma från Sve-
rige, bara du inte slutar skriva efter

ett brev. Mina intressen är konst-
åkning, dans, kompisar och att få
och skriva brev. Min idol just nu är
Shakira. Ett foto vore ett stort +. Om
du är intresserad skriv till:

Sandra KohkoinenNorrbyvägen 22B975 93 Luleåsandra@gve.itutb.comHej! Jag är en tjej som är 8 år. Jag sö-
ker brevvänner som är i åldrarna 
7–9 år. Helst tjejer. Mina intressen:
simning, judo, skriva böcker och
sånger. Min adress är:

Malin JohanssonStrandvägen 29546 32 Karlsborg Tja! Jag é en tjej på 14 år som vill ha
schysta brevizar mellan 12 och 15 år.
Kille eller tjej kvittar. Mina intressen
är musik, vara med kompisar, killar,
titta på tv. Idolerna är Britney Spears,
Eminem, Shakira och Red Hot Chili
Peppers. Det skulle vara kul om ni

bor runt Vetlanda. Jag skulle också
vilja ha en låtsastvilling. Då é det
880704 som gäller. Skriv till:

Jessica BardhBergsgatan 6574 50 EkenässjönTja alla KP-läsare! Jag är en kille
på 12 vårar. Jag och min mejl är

hungriga på brev. Mina intressen är
fotboll, hockey och squash. Musik
jag lyssnar på är allt möjligt. Jag vill
gärna ha brev från 10–13-åringar, tjej
eller kille spelar ingen roll. Så skriv
så att pennan glöder men inte så att
papperet tar eld.

Peter QuarnströmKung Olofs väg 5193 40 Sigtunapeter_the_kid@hotmail.comHej alla KP-läsare.Jag är en kille på 10år och mina intres-sen är innebandy,skytte och musik.Mina idoler är LinkinPark och Boney M.Ålder spelar ingen roll men jag vill
helst ha ett foto.

Daniel Persson-LerdinEriksgatan 10B
283 43 Osby

Hej alla KP-läsare!!! Jag e en tjej
på 12 vintrar som söker en brevvän
(helst tjej)! Mina intressen: tv, kom-
pisar, lunarstorm och KP såklart.
Idoler: Atomic Kitten. Kort = ett plus.
Ni måste inte ha samma intressen.Safi El-masriBandstolsvägen 4756 48 Uppsalasafi_elmasri@hotmail.com

Hitta en 
brevvän i KP!Skriv till: ”Brevlådan”,KP,105 44 Stockholm.

Om du bläddrar i en KP från 1970-talet 
skulle du nog tycka att den känns 

 omodern. Ord som var coola  
då är obegripliga i dag.  

Spana själv in den här  
”slang-ordlistan”  

från KP 3/1970!

1969 togs alla 
annonser bort ur 

Kamratposten. I 

dag är tidningen 

helt  reklamfri!  
Så här kunde  
reklamen se ut.

Andreas Hoffer, 
som spelade 
Sune, var en 
stor favorit 
bland läsarna 
på 1990-talet!

Så här såg KP:s 
 första hemsida ut. 

KP in i framtiden
(2000–evigheten)
År 2000 byter insändarsidan namn från Du -99 till Prat och Daniel 
Foxhage börjar svara på frågor till Kropp & Knopp. Hösten 2006 
blir Ola Lindholm chefredaktör. Året därpå startar han den 
 populära  avdelningen KP Fixar, och senare även KP Pröjsar.  
2007 startar nya, stora KPwebben. Under 2000-talet  
kommer även  serierna Bleckmossen  
och Katten Nils, som finns kvar  
i tidningen än i dag (och pryder  
denna tidnings  omslag!). 

År 2011 tar Lukas Björkman  
över som chefredaktör för KP.  
Så här säger han till alla läsare:

– Det är en stor ära och ett 
stort ansvar att vara chef på en 
så gammal och fin tidning 
som KP. Fortsätt att skriva in 
till oss och berätta vad ni 
 gillar med tidningen och  
vad ni vill ändra på. För det 
 viktigaste för oss på redaktio-
nen är att ni läsare älskar 
 tidningen. En gång kåpeare, 
alltid  kåpeare. Ja må vi leva  
i minst 120 år till! n

Häng med KP- 
Lukas in i fram- 
tiden. Nästa 
nummer kommer 
om tre veckor!
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Serien Eva & Adam 

startade i KP.  
Den blev en jätte-

succé och blev sedan 

böcker, tv-serie  

och film!


