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GRATTIS
ÄLVÄNGEN!
DEN 1 OKTOBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!
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TECKNA KORT REDAN IDAG
TRÄNA FRITT PÅ VALFRI NORDIC WELLNESS

I SVERIGE FRAM TILLS ÖPPNINGEN!
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ANNANSTANS?

VI LÖSER IN DET!
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INVESTERA

I DIG SJÄLV!

ÄLVÄNGEN. 130 000 
barn och ungdomar har 
han undervisat i dans.

Nu är den eran över.
På fredag fyller Stig 

”Stuffa-Stig” Karlsson 
65 år och pensionärsli-
vet stundar.

Stig Karlsson började åka 
runt bland skolorna i Örn-
sköldsvik med omnejd och 
undervisa i dans redan 1978. 

– Innan hade jag jobbat på 
en bilfirma, berättar Stig.

Intresset för dans föddes 
1975. Under två års tid 
flängde Stig och hans kompis 
runt på olika dansbanor, i 
stort sett varje kväll.

– Vi åkte till Umeå, Sollef-
teå, Härnösand och så vidare. 
Det var bara på torsdagskväl-
lar som vi var hemma, alla 
andra kvällar var det dans. 
Jag har aldrig gått någon kurs 
utan är självlärd. Jag tittade 
på den första hambon, sedan 
gick jag upp och gjorde lika-
dant, berättar Stig.

2005 gick flyttlasset till 
Ale. När sommar blev till 
höst bestämde han sig för att 
åka runt på skolorna och pre-
sentera sitt koncept.

– Brorsan fick köra runt 
mig, jag hittade inte. Den 
första rektorn som jag fick 
kontakt med var Göran 
Klang på Alboskolan. Det 

öppnade många dörrar, 
berättar Stig som varit fli-
tigt anlitad under de senaste 
åren.

Vad gör du för att fånga 
barnens intresse?

– Att lära barn att dansa är 
enkelt. Det gäller att lyssna 
på dem först. Sedan måste 
man våga vara lite fjantig och 
barnslig. Jag brukar börja 
med Fågeldansen för att 
komma ner på barnens nivå. 
Jag brukar säga lite galenska-
per, så att barnen får tillrät-
tavisa mig. När jag dansar tar 
även jag felsteg, säger Stig 

som anser att dans och berö-
ringslekar borde ha sin givna 
plats på skolschemat.

”Stuffa-Stig” har alltid 
levt efter devisen: Vad är en 
grogg på krogen då det finns 
dans och kramar på logen? 

– Min pappa dog när jag 
var 14 år och han sade: Låt 
bli spriten! Min mamma dog 
när jag var 26 år. Hon sade: 
Lär dig dansa! Jag har upp-
fyllt båda löftena.

Hur ska du tillbringa 
livet som pensionär?

– Jag har inte bestämt 
någonting. Det kommer i 

alla fall bli mer tid över till 
hustrun Harriet och till 
Dodgen av årsmodell -66. 
Sedan har jag ett dragspel 
och en gitarr hemma. Vi får 
se vad det kan bli.

Vad säger du till alla de 
elever som kommer att 
sakna sin ”Stuffa-Stig”?

– Jag vill tacka alla skol-
barn som visat sin uppskatt-
ning och jag uppmanar dem 
att fortsätta dansa.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Pensionärslivet hägrar för ”Stuffa-Stig”

Beredd att ta nästa steg

Stig ”Stuffa-Stig” Karlsson fyller 65 år på fredag. Pensionärslivet innebär att han får mer 
tid över till sin nybesiktigade Dodge av årsmodell -66.

Vandrar vidare. Under sina år i skolan har ”Stuffa-Stig” lärt 
cirka 130 000 barn och ungdomar att dansa.


