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- Eller funderingar kring om vi har kastat ut några barn med badvattnet och
om någon i så fall har märkt det…
var att det lästes. Jag hoppas att det här också blir
läst. Av alla medlemmar. Enda sättet att få veta det
är att få just din kommentar.
Hur läser du Spadtaget? Skriv!

När vi bestämde att Spadtaget skulle återuppstå
bestämde vi samtidigt att det skulle ske i form av en
nättidning.
Tunga skäl talade – och talar! – för detta:
Det blir billigare, det underlättar redaktionens arbete
(inga turer fram och tillbaka till tryckeriet) distributionen blir enklare. För dem som uttryckligen har
sagt att de vill ha föreningsinformation på papper
trycker vi upp ett Spadtag och skickar.
Och det var där något hände. När jag satt med den
upptryckta tidningen i handen. Och bläddrade. Lade
ifrån mig tidningen en stund och kom tillbaka och
läste en artikel till. Jag är förhållandevis datorvan,
läser mycket på nätet och söker min information där.
Men ändå – det var en skillnad.
Är det en generationsfråga – kanske? Eller något
annat? Vinner vi i delaktighet eller förlorar vi? Vad
tror du? Det vi vet om det gamla pappers-Spadtaget

SPADTAGET

Anne S.
Nya inbetalningskort för medlemsavgifter
Medlemsavgifter kommer i fortsättningen att admini
streras av AmatörTeaterns Riksförbund (ATR). Detta
betyder att ATR skickar ut faktura / inbetalningskort
och att betalningen går till ATR's postgirokonto. Det
kommer tydligt framgå att det gäller medlemskap
i TEODOK. Det som skall betalas in, medlemsavgiften,
är dock samma som tidigare. Ingen extra kostnad
tas ut av medlemmarna för föreningens medlemskap
i ATR.
Hälsar kassören
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Ordföranden har ordet:

Höst igen!
Vi har just haft höstens första styrelsemöte
hemma hos mig. Det blev långt. Så mycket
om ekonomi, försäkringar och annat viktigt
som Spadtag och kommande verksamhet.

Ungdomspjäsen
förslag från Lisen på framtidsdagen att ungdomar
gör sitt eget projekt utan vuxna som styr. Det vet vi
inte så mycket om just nu eftersom det inte finns
någon som riktigt håller i det. Åke Söderkvist har
lovat ställa upp med praktisk hjälp – hör av dig till
styrelsen om du fortfarande är intresserad!

Vi har återinträtt som medlemsförening i ATR,
amatörteaterns riksförbund. Där var vi med nästan
från föreningens födelse men trädde ut för några år
sen när deras avgifter plötsligt höjdes drastiskt. Nu
har man ändrat den policyn och vi har bedömt det
som att det är förmånligt på alla sätt för oss att vara
med. Gå gärna in på ATR:s hemsida: www.atr.nu
och kolla! Kurser och annat som du har tillgång till
som medlem.
Innan nästa årsmöte ska styrelsen göra en ut
värdering och redovisa för medlemmarna om det var
klokt att gå med eller inte.

Höstens första medlemsmöte
har vi den 27 /10 kl 19.00. Ett par punkter på
dagordningen kommer att vara årsmötesfrågor
(X-tra årsmöte blir det alltså).
Vi behöver få förstärkning till styrelsen, två
suppleanter har avgått och ska ersättas. Hör av
dig till valberedningen, (Ragna Ringdahl, Göran
Langwagen, Annie Bava eller Elin Rydberg) Vi är
särskilt ute efter dom yngre i föreningen – det är
jättebra att anmäla sitt intresse utan att nån jagar en.
Söndagen den 12 /12 kl 15 tar vi ett luciamöte.
Det måste nästan bli glögg och pepparkakor då…
kanske luciatåg i nån form.
Vet också att det kommer att kallas till filmkväll
ganska så snart… Håll utkik! Vad filmen heter? ”Ett
annat land”- vad trodde ni?
Och varannan måndagskväll, ojämn vecka, är det
arbete inne i huset och utanför. Den 30 / 8 kl 18.30
är nästa gång. Det lär ske trevliga saker dessa kvällar,
vi som inte varit där får passa på.
Och du vet väl att vi blir glada för idéer och tankar
från medlemmarna? Vår förening bygger på det, att
tankar och idéer kommer från roten.

Människor i ett hus
På torsdag den 26 / 8 kl 18.30 är det improvisationskväll på teatern. Magnus Nodfors, kompositör,
Nicklas Ekman och jag har träffats för att prata
vidare om tankar kring människor i ett hus som var
en idé som kläcktes på Framtidsdagen.
I juni hade vi en kväll när vissa av er kom för att
lyssna på Magnus musikaliska smakprov. Sen dess
har det hänt lite – vi har skissat på ett antal karaktärer som är knutna till huset på olika sätt.
Om vi lyckas med det vi vill blir det en både rolig
och gripande föreställning / musikal så småningom.
Vägen dit är lång, innan repen börjar ska vi tre ha
producerat en pjäs och massor av musik både för
solon och kör. På torsdag får ni ev. veta mer – i varje
fall får ni vara med och skapa. Kanske hittar vi
tillsammans några spännande karaktärer eller situa
tioner som vi kan lyfta in i pjäsen.
Det finns en del annan verksamhet på gång också.
Lena Anderfelt skriver om ”Låt skägget växa” i detta
nummer, vi letar fler lämpliga caféidéer – har du nåt
som du vill göra i den formen? Alltså ett kortare program som lämpar sig för cafépublik?

SPADTAGET

Nästa styrelsemöte
har vi den 21 /9 kl 19 på teatern. Du kan mejla till
oss: styrelsen@teodok.com. Vill du komma och prata
om något särskilt är det bra att vi får veta det i förväg.
Men nu får man passa på att njuta av det sista som
sommaren har i påsen. Det bästa skakas liksom ut på
slutet. Så nu blir det klippbad i Hummelmora!
Ses på teatern snart!

Cannie
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Husgruppen informerar
Lite info från husgruppen. Vi hade ett
möte den 23 / 6 med Jan Thelenius från
kommunen, vi som var med var Åsa R,
Cannie M och Per H från föreningen.
Jan informerade oss att dom skulle börja att gräva för
dränering under v 33. Det skall även ske en elrevision
av huset. Åsa R var den som kunde vara med på den.
Lite lösa elkablar här och där fixades, synpunkter
fanns på att det saknades eller var trasiga skyddskåpor
över lysrören i taket. Om jag minns rätt kommer vi
att tillsvidare ha kvar vårat uppvärmningssätt, det
som nämndes var att det effektivaste sättet skulle
vara vattenburen värme. Husgruppen får återkomma
i den frågan när vi vet mer. Och hur gärna Jan vill
kunna hjälpa oss så finns det, som vi vet, en massa
andra projekt i kommunen som kostar. Vi gick även
runt och visade vad vi hade påbörjat för projekt i huset. Efter att ha fikat så önskade vi varandra en glad
midsommar.
Måndagsgruppen har varit på teatern och jobbat.
Vi har träffats på ojämna veckor. Fyra av fönstren
bakom scenografin har fått ny isolering, vid ett av
fönstren så drog det som bara den, men vi tror oss ha
fixat det. Björn ”Crulle” Nabbe och jag bestämde att
vi skulle mötas upp vid Woody bygg i Jakan och köpa
in material. Björn sa att han kunde få låna en lastbil
på sitt jobb. Jag var där före Björn så jag passade på
att kolla in vad vi skulle köpa. Det var en rulle isolering och tio skivor asfaboard ”Svart isolerande skiva”.
Inget som var tungt men skrymmande, kunde kanske ha gått in i en kombibil.
Medan jag står och väntar på Björn så svänger en
långtradare in på Woody, shit tänker jag, har han lånat en långtradare för en rulle och tio skivor, det är
ju som att jaga mygg med kanoner. Puh, inte Björn,
bara en vanlig transport till Woody. Efter en liten
stund så dyker Björn upp i en betydligt mindre skåpbil. Åter på teatern så lastar vi ur, och fixar lite med
fönstren.
Två veckor senare så är vi åter på teatern, denna
gång så tar vi och städar upp på baksidan. Kör en
vända med grenar och sly till återvinning, sedan byggrester från scenografin för Aldrig Ett Land.
Under sista semesterveckan fick jag ett samtal från
Svensk markservice: ”Vi är här nu och har börjat att
gräva för dräneringen, skulle vilja komma in i källaren
och kolla, kan du komma och öppna?”
SPADTAGET

Innan hjärnan har vaknat och fattat vad som sas.
Visst säger jag, kommer om 20 min. Det var bara
att krypa ur sängen släpa sig in i duschen och in i
bilen. Väl framme så ser jag att dom har ju grävt runt
hela huset. Jippi, en vallgrav den skulle vi haft till
Aldrig Ett Land, tänker jag. Men i skrivande stund
är vallgraven nog återfylld, och deras jobb i det närmaste klart. Vi kan bara hoppas att det inte skall bli
några mer översvämningar i framtiden. Tack för ett
bra jobb får vi väl säga.
Husgruppen jobbar vidare på måndagar, bara att
komma och hjälpa till, finns mycket kvar att göra.
Åsa och jag fortsätter att träffa Jan T från kommunen, finns några punkter kvar även där.

Per Hillbom / Husgruppen
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Låt skägget växa
utveckling, hur hon i alla år klivit åt sidan när hon
mött de unga, glada flickorna i bredd på trottoaren,
ner i rännstenen, upp i gräskanten. ”Men det gör jag
inte längre ”, sa hon bistert. ”Nu går jag rakt fram. Jag
tar smällen! ”
Tanten är ingen enhetligt stereotyp. Det kan
vara både en bullbakande snäll liten gumma och en
argsint kärring.
En snabbsurfning genom uppslagsverken visar
att tant är man (d.v.s. kvinna) redan i 40-åldern
(Wikipedia påstår det) och att det ofta är lätt
nedsättande. Min egen osystematiska rundfrågning i
bekantskapskretsen tyder på att män ser tant
begreppet som mindre negativt laddat än kvinnor.
Tanken är att Låt Skägget Växa ska bli en kabaré
eller caféteater som bygger på våra egna erfarenheter
och på texter, dikter och sånger som vi letar fram
ur gömmorna. En rolig och elak föreställning där
skäggstråna ska sticka fram bland vårtorna på hakan
– precis som på stereotypen för häxan och nidbilden
av kärringen.
Låt Skägget Växa. När föreställningen är slut ska
alla i publiken vilja vara tanter.
Tisdagen den 14 september kl 19 är de som vill
vara med välkomna på ett första spånmöte i Folkets
hus i Kallhäll.

Det är arbetsnamnet på en idé till tant-
teater, en föreställning om Kvinnan som
transformeras till Tant, om när mensen
ersätts med demensen. Finns hon? Syns
hon? Är hon arg? Är hon snäll? Har hon
makt? Har hon skägg? Ja oftast mer
skägg än tidigare i livet i alla fall.
Idén till Låt Skägget Växa kommer från den bokklubb där jag tillsammans med Anne Sohlström
och Gunilla Wiklund från föreningen, är med. Den
presenterades första gången på framtidsmötet i
Gamla Folkets hus i maj. Lite nervöst. Aningen
svårt att förklara. Men glädjande nog fanns flera som
direkt var intresserade – och åtminstone en man. För
det här är inget kvinnoprojekt.
Så här tänker jag, lätt vinklat och kvasiveten
skapligt: Produktionen av kvinnligt könshormon
sjunker hos kvinnor efter 50. I stället ökar andelen
testosteron, det könshormon som styr den manliga
könskaraktären. Dit räknas aggressiviteten – och
skäggväxten. Det är därför äldre kvinnor är argare,
vägrar låta sig köras över, kräver sittplats i samhällsbussen. Eller? Är det en myt och schablonbild?
För män är det tvärtom. Deras balans av köns
hormon ändras också, fast långsammare och för dem
sjunker andelen testosteron. Det är därför äldre män
blir rundare om höfterna, är mjukare och snällare.
Eller? Är det också en schablon? Är det i stället en
av naturen framtvingad hållning? När den fysiskt
försvagade äldre mannen inte längre kan tro sig gå
segrande ur nävkampen, måste han bli snällare.
Kanske ser vi mot slutet av vår livstid en upplösning
av könskaraktärerna – vi närmar oss varandra. Äntligen kan vi kasta av oss de rosa och blå täckena!
En symbol för kvinnans åldrande är Tanten. Men
är vi tanter? Anne berättade träffande om sin egen
SPADTAGET

Lena Anderfelt
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Framtidstankar
Framtidstankar om Spadtaget och föreningen
en artikel med förhinder ...

om Spadtaget och föreningen – en artikel med förhinder

Inspirerande konstverk på Rackstadmuséet i Arvika, konstnär Liss Erkisson
Planen utanför gamla Folkets Hus, sista
söndagen i maj. Vi har suttit och lyssnat,
stått, gått omkring och pratat - och pratat
igen. Äntligen värme, skönt att kunna vara
ute och få och en första försmak av sommaren. Det är faktiskt stekande hett och
jag får den första solbrännan.

Oj, tänker jag, hur ska det nu gå med min artikel till
Spadtaget? Det som jag tänkte skriva om känner ju alla
till nu … Men den gruppen jag anmälde mig till, som
skulle utgå från musik av Magnus som underlag till en
ny pjäs, den gruppen skulle ju ha en första träff – den
träffen kunde jag ju skriva om! Trodde jag, ja! Gunilla
hann före, för efter det mötet kommer det ett mail,
där Gunilla berättar om det som hände den kvällen.
Jättebra! Fast shit! Vad ska jag skriva om nu då?
Så trots att jag egentligen tycker det är superbra
att få allt på mailen så snabbt, så blir jag allt lite frustrerad. Och det får mig att fundera över vad vi ska ha
Spadtaget till - egentligen. Nu, när det går så snabbt
och lätt att nå de flesta i föreningen med den information man vill ut med. Fast med mailen är det kanske
som med talesättet ”lätt fånget, lätt förgånget” - det
kommer snabbt och lätt, men försvinner lika lätt i
mängden, så man inte hittar det när man behöver läsa
det igen (så är det ofta för mig i alla fall!).
Min ena slutsats om vad vi kan ha Spadtaget till,
är alltså att samla information, som kommer vid olika tillfällen, på ”ett ställe”. En annan viktig roll som

Lunch. Mitt i framtidsdagen ska vi ha möte med
Spadtagsredaktionen för att planera nästa nummer.
Vi fördelar uppgifter mellan oss. Jag ska skriva om
framtidsdagen och ser fram emot att skriva om all den
kreativitet och lust som strömmar genom hela dagen.
Särskilt kul ska det bli att skriva om den idé jag själv
väljer att anteckna mig för - en pjäs som ska utgå från
musik och inte från skriven text.
När jag går in på min mail samma dag har det redan
kommit ett brev från Lisen, där hon berättar om idén
med en pjäs med ungdomar som både spelar, regisserar
och skriver manus. Några dagar senare skickar Cannie
ett mail som innehåller alla de förslag som hade poppat
upp under söndagen.
SPADTAGET

6

2010 : 2

olika karaktärer och stämningar. Han tänkte sig att
man kan utgå från musiken som underlag till en ny
pjäs. Alltså börja i en annan ände än man vanligtvis gör.
Vi delgav också varandra, hur vi uppfattade och kände
inför de olika musikstyckena. Magnus tänker sig också,
att nästa projekt ska innehålla solosång och körsång,
som ”hakar i varandra”, t.ex. en kör som svarar en solist,
där sångarna växelverkar och ett musikstycke kan växla
tempo och karaktär i olika scener. Kort sagt, en musikal.
Jag tror att vi enades om att låta nästa pjäsidé handla
om människor eller familjer, som alla bor i samma hus
eller kvarter. Vi pratade också om att låta handlingen
utspela sig i olika tidsepoker eller i enbart nutid. Vi
pratade om att gestalta människors drömmar och ”hur
det blev” senare i livet, om likheter / olikheter i olika
tider, lika / olika livsvillkor, om realism kontra drömlika / fantastiska / absurda scener, scener som övergår i
varandra med hjälp av musik och ljus.”
Idén om människor i samma hus gestaltade på scenen satte igång min fantasi. Den idén har nog fler före
oss haft - vid ett besök på Rackstadmuséet i Arvika
hittade jag den både som skiss och modell till ett kostverk. Ska bli spännande att se vad vi kan göra av idén!

t idningen ska ha är förstås att publicera artiklar från
medlemmarna - funderingar om allt mellan himmel
och jord, kanske en berättelse eller en recension, tips på
intressant kultur, ja - det finns hur mycket som helst att
skriva om. (Säger jag som inte får till någon artikel om
det jag skulle skriva om!)
Här kommer i alla fall ett sammandrag av alla
framtidsidéer, förutom dem som jag redan har nämnt
(ungdomspjäsen och ”musikalen”):

•
•
•
•
•
•
•

Starta en kör - körledare sökes! (av Nicklas?)
Improvisation & ”gerillateater”
- kan Stockholms I mprovisationsteater
hjälpa oss? Idé av Mikael
Sommarteater på Görväln - Bo T undersöker
”Låt skägget växa!”
- ett förslag till tantteater av Lena A
Caféprogram - Göran L och Gunilla
Berättarteater - idé av Henning
Förskoleteater - Cannie återkommer

Den musik-associations-kväll jag var med på i mitten av juni sammanfattade Gunilla så bra i sitt mail att
jag saxar en bit ur det:
”Magnus Nodfors spelade upp egenkomponerad
musik för oss och berättade om hur han hade tänkt sig,
att man skulle kunna använda musiken; för att skapa

Edith O.

Skiss till konstverket, konstnär Liss Eriksson
SPADTAGET
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Improvisationskväll kring
idén människor i ett hus
Jag var med och kollade / fotade under
kvällen, då det spånades på idén
som kom upp under framtidsdagen,
om olika människor i ett hus. Magnus
Nodfors musik, Nicklas Ekman och
Cannie Möller textidér. Det blev under
kvällen lite smakprov på eventuella
karaktärer som kanske bor i huset. Vi ser
fram emot vad som komma skall.
Per Hillbom

Nu var det 1982
Den första pjäsen – Johanna från Kallhäll –
så länge sen det var! 30 år sen är det ju.
Vad ska jag skriva om den, om hur det var
att finnas med där, nästan från allra första
början?

”Gripande Johanna i Kallhäll” (Aftonbladet),
” Johanna! Ett kraftfullt arbetarspel” (Ny Dag), ”Johanna
i Kallhäll: Imponerande” (SVD), ”Johanna från Kallhäll:
Kom, sågs och segrade”(DN Nordväst), ”Johanna tände
kallhällsborna” ( Järfälla Lokaltidning). Ja, Johanna fick
ett fint mottagande i pressen, även om inte alla skrev lika
entusiastiskt som exemplen här ovanför. Vi hade planerat
tretton föreställningar. Vi bestämde oss sen för tjugo.
I en artikel i Stockholmstidningen (det fanns en så´n
på den tiden) läser jag att dagen efter premiären var
”samtliga biljetter till de resterande 19 föreställningarna
slutsålda och folk fortsatte att ringa och skriva för att få
biljetter”. Hm, inte illa!
Sen gjorde vi fem extraföreställningar i mars samma år
och en ny Johannaomgång året därpå, något omarbetad
och med delvis ny ensemble.
Ja, det är lätt att bli nostalgisk inför alla dessa gamla
tidningsartiklar, recensioner och bilder förstås. Och vad
vi slet, då som nu och då som nu var det ett fåtal människor i början av projektet, som sen växte till över hundra
entusiaster.
På gruppkortet på Johannaensemblen sitter jag med
mina båda barn, då 8 och 11 år gamla och Lasse, min
man är med, som en av ”gjutarna på Bolinders”, och flera
av dem, som är med på kortet räknar jag idag som mina
vänner, även om vi inte ses så ofta. Och där! – några av
dem finns fortfarande med på gruppfotona, som ta´s (ofta
av Hasse Sohlström) vid varje ny uppsättning; Hasse själv
finns med och Åsa G, Cannie, Göran L, Edith O (som
nu engagerar sig i Spadtagsredaktionen), Pernilla Segerberg, som gjorde en snabb-comeback i ”Änglar…, hon
var väl i 10-årsåldern när det begav sig och Björn Wahl,
som också återkom i ny skepnad, som Gud och Ulrika
Svensson, Janne Wredenberg, som återkommer som musiker med jämna mellanrum, Åke Enbom, vår ljussättare
och många fler, som kommit och gått och återkommit…
Jag tror, att den där lilla texten om ”Timmen före” i
den gamla programtidningen från ”Johanna…” är ganska
illustrativ, om man vill få en aning om, hur det kändes
att vara med där i föreningens första uppsättning, så jag
”skickar” med den. Jag tror också, att många som kommit med under senare tid kan känna igen sig och se att
skillnaden inte är särskilt stor, om man jämför med hur
vi jobbar idag. Så – låt oss se vad det blir härnäst och
vilka gamla vänner, som dyker upp. Jag hoppas det blir
många!

Jag letar fram programmet från Johanna, där jag skrev
en betraktelse över hur det var att vänta på entré bakom
scenen och vad som hänt ”Timmen före”. Tänk att så
mycket är sig likt idag, i logerna t.ex. Fast lite bättre
hade vi det då, eftersom vi hade sminköser från DI´s
(Dramatiska Institutets) maskörlinje till hjälp. De lärde
upp folk i föreningen, som sen sminkade oss ”skådisar”
och några av oss fick t.o.m. åka till DI och lära oss grunderna och att ta fram sin karaktär med sminkets hjälp.
Det var kul – och spännande.
Jag tittar på gamla foton från då. Jag hittar bilder från
bl.a. gamla Konsum i Kallhäll, där nu Äldreboendet
”Eken” ligger. (Ni vet, där den gamla Johanna i ”Änglar
över Kallhäll” bodde). Nåväl, i det gamla konsumhuset
spelade vi de första förankringsscenerna inför Johanna
(ja, själva affärsverksamheten - Konsum hade då flyttat
till där den ligger idag, till Kallhälls C, och i det gamla
huset fanns nu ungdomsverksamhet). Där - i alla fall –
uppförde vi scener som ”Potatis till Göring” och ”Kalle
möter Johanna”. Vi var nio skådespelare, ser jag på bilderna. Detta med förankringsscenerna gjorde vi för att
- som det står i någon av alla de tidningsartiklar, som
skrev om projektet – ”sprida kunskap och väcka intresse
för Kallhällsspelet”. Jag läser också, att vi hade premiär på
de tre (jasså, det var en scen till!) i Folkets Hus i Kallhäll
(i Centrum alltså). Vidare står det, att ”intresset var överväldigande. Det kom nära 300 personer, många ur den
äldre generationen. Diskussionen blev livlig. För en del
var gruppens beskrivning av chefen för Maskinverken
alltför magstark. Samtidigt var det andra, som stödde beskrivningen. Bland publiken fanns till och med några av
dem, som porträtterades i scenerna”.
Ja, DN Nordväst skrev, Järfälla Nyheter, Stockholmstidningen, DN, Västerort, Ny Dag, Arbetaren, Expressen,
Internationalen, Svenska Dagbladet och Aftonbladet
skrev, när sen det stora repetitionsarbetet och iordningställandet av Gamla Folkets Hus satte igång och så förstås, när det drog ihop sig till premiär, den 17 januari
1982. Och vilka skriverier det var: ”Succé för Johanna”
är en rubrik ( Järfälla Nyheter 20 /1-82), ”Lysande skådespel trollband publiken” (Västerort 20 /1-82), ”lysande
historik” och ”mäktigt spel” står det också. ”Sången lever i
Kallhälls folkteater” (DN).
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Tillbakablick – Denna artikel stod att finna i programtidningen till Johanna från Kallhäll
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Annan kultur – finns det? Spadtagets utsände besöker

STAMPEN
Krigstrummorna mullrade på Stampen när
våran egen indianhövding stod för takten.
Nä, så farligt var det inte, efter måndagens städ på
våran teater, bestämdes det att vi skulle åka och lyssna på Björn ”Crulle” Nabbe när bandet ”Lonnie &
The Lonesome Riders” skulle spela på Stampen på
tisdagskvällen. Åsa G och jag möts upp på stationen
för gemensam färd med SL’s prärieexpress in till den
stora staden.
Väl inne där så vänder vi kosan mot den Gamla
Staden inne i den Stora Staden. Stampen är vårat
mål för kvällen, tyvärr har dom ingen föda för hungriga pirater eller scenografer. Så vi får leta upp ett
annat matställe. Efter att ha smörjt kråset på kanske
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inte värdens bästa restaurang styr vi åter stegen mot
Stampen för en eller kanske två öl.
När klockan har slagit efter Bollibompa och alla
små ligger och sover, så drar bandet igång. Det är
mestadels country samt några rockabilly låtar. Publiken bestod av några riktiga hardcorefans som både
satt, stod och dansade medan bandet lirade. Efter ca
1,5 tim var det paus eller vad det nu heter, sedan fortsatte dom till efter midnatt. Själv stod jag omväxlande med kameran eller ett glas i handen och diggade
till musiken. När det hela var slut hjälpte vi Crulle
att lasta in i bilen för hemfärd till våran egen lilla by.

Per Hillbom
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