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Klas Holmlund
36 år. Arbetar som Art Director på 

reklambyrån Ogilvy. Mest känd för sin 

animerade julsaga på nätet som har 

runt 20 000 trogna besökare varje jul. 

En fanatisk Mac-användare som en 

gång var nära att få sparken för att han 

offentligt jämfört Windows med �En 

irriterande mimare som vägrar sluta 

följa efter dig på gatan.
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 klas hovrar med inomhushelikoptern i 

ansiktshöjd när dottern Leonora börjar 

ropa på mat. Pip, pip, pip, svarar mik-

ron, dags för spaghetti och köttfärssås. Klas 

landar frigolitfarkosten i handen.

� Jag vet inte om jag ska vara ledsen att 

den här inte fanns när jag var liten. Eller om jag 

ska vara glad att jag nu är ett stort barn med 

VISA-kort, funderar Klas medan dottern får 

lunch.

När Klas var 12 år fick han en Commodore 

64 av pappa som hoppades att han skulle lära 

sig att programmera. Men Klas började förstås 

att spela spel. 

I början av 80-talet hamnade man i ett 

eget fack om man hade dator. Alltså blev Klas 

automatiskt bästis med den andra datorkillen i 

klassen och snart var de klassens datornördar.

Klas Commodore 64 med kassettstation 

blev en digital vägvisare. Hans hängivna dator-

intresse kombinerat med en dröm om att bli 

serietecknare tog honom både till konstskola 

och kurser i 3D-animering och design. Nu har 

han jobbat som Art Director i tio år, idag på en 

reklambyrå men tidigare även som frilans inom 

reklam och design.

Det var som frilans han började yngla av sig. 

Eftersom han jobbat med så många olika saker 

delade han upp sig själv i olika delar under 

namnet Pick-a-Klas för att presentera sina 

olika kunskaper för sina kunder.

Där finns bland andra Corporate Klas som 

är en enmansreklambyrå, Copy Klas som är ut-
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Det finns minst åtta versioner av Klas 
Holmlund. Och i höst kommer två sprillans 
nya.
Av Max Carlgren Foto Carl thorborg

bildad copywriter och så Game Klas som varit 

med och gjort menyerna till Battlefield 2.

Att få jobba med datorspel var speciellt. 

Han har alltid varit sugen på spelbranschen 

och plötsligt satt han och jobbade med några 

av världens bästa spelutvecklare dygnet runt.

� Kontoret var fullt av vapenatrapper och 

kamouflagekläder, man kunde gå runt och 

fundera på nya idéer med ett raketgevär över 

axeln, berättar Klas.

Men det som gjort Klas mest känd är hans 

julsaga. Om man söker på Google på �julsa-

ga�  ligger hans historia på första plats bland 

träffarna. Utan att avslöja för mycket kan man 

berätta att sagan är alldeles sann och bygger 

på något som hände Klas julen 1993. Den 

har legat uppe i snart tio år och har blivit en 

tradition för många, varje jul surfar omkring 20 

000 personer in för att få lite extra julstäm-

ning. Den har kallats för �Karl-Bertil Johns-

son på nätet�, något som gör Klas extra glad 

eftersom Tage Danielsson är hans stora idol.

Klas jobb med digital design är ofta ganska 

flyktigt. Gamla sidor släcks ned och efter att 

en webbkampanj är över glöms den snart bort.

� Därför är det kul med julsagan, det är 

något som jag skapat som folk vill ha kvar. Den 

har blivit något bestående, säger Klas.

Nu råder det näst intill julefrid hemma hos 

Klas. Leonora har somnat och Klas sitter med 

sin Macbook pro framför sig och visar ett vi-

deoklipp på Youtube av en multi-touchscreen 

som han hoppas kommer dyka upp i framtida 

Macbooks. 

I samma veva ställer han diagnosen pryl-

knarkare på sig själv. Senaste exemplet är 

teknikvågen som följt Leonora i spåren. För att 

filma dottern vill han ha en kamera som klarar 

hd-video. Och då måste han ha en ny dator 

för att kunna redigera hd-formatet. Och för 

att titta på videon krävs en ny tv som klarar 

1080p. Och för att spela upp filmen på tv:n 

behövs en Playstation 3.

Klas hänger på gadgetsajter varje dag, det 

har nästan blivit som ett beroende. Han tror 

att prylsuget kanske beror på en besvikelse på 

2000-talet.

� Vi fick ju aldrig de där raketbilarna och 

stanniolfoliekostymerna som vi skulle ha i 

framtiden. Prylarna kanske kompenserar den 

förlorade drömmen till viss del, säger Klas.

Under hösten ser han fram mot att utveckla 

två nya versioner av sig själv. Han har märkt 

att han är som mest kreativ när han sitter och 

jollrar med dottern klockan fem på morgonen. 

Då kommer idéerna lättare än när han sitter 

framför datorn på kontoret. 

Därför tror han att Lattepappa Klas som är 

barnledig resten av året kommer att nå nya 

kreativa höjder.

Och med HDV-kamera, steadycam-stativ 

och en kurs i dramaturgi kommer Ingemar 

Bergman-Klas att bli en självklar plåga på dot-

terns ettårskalas och utflykter.

Claes fyra favoriter:

Välj en Klas

glideCaM 

2000 Pro

Det ultimata 

verktyget för en 

riktigt, riktigt

irriterande ama-

törfilmare.

Intervju

silverlit PiCo-Z 

Vem behöver IM 

när man kan skicka 

post-its på kontoret 

med den här.. 

loCo roCo På PsP

Ren, oblandad lycka i bärbart 

format.

iPhone 

Jag köper den osedd. Till vilket 

pris som helst.


