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Kommer du ihåg hur 
det var? Innan allt 
blev så väldigt. Innan 

allt som inte syns upphörde 
att existera. När vi fortfa-
rande hade tid. När tiden 
inte främst gick åt till att 
överkompensera för allt vi 
överkonsumerar. När det 

räckte att vara lagom.
Jag har ett tydligt minne 

från när jag var barn. 
Mitt lördagsgodis bru-

kade bestå av en Marabou 
chokladkaka, den där minsta 
som man kunde köpa tre för 
en tia. 

Den åt jag alltid till Pippi 
Långstrump som började 
direkt efter V75, så medan 
pappa tittade på travet bröt 
jag omsorgsfullt min choklad 
i bitar och satt sedan och 
väntade. 

Det var sent 80-tal vi 
hade en leopardmönstrad 
plyschsoffa och tv på hjul.

De djurmönstrade soffor-
na är borta (eller kanske på 
väg tillbaka), hjulen under 
tv:n likaså. Lördagsgodiset 
däremot har sedan dess 
antagit enorma proportio-
ner. Vilken unge skulle idag 
nöja sig med en stackars 
chokladbit? Ska det mysas 

så ska det mysas ordentligt 
och inte bara på lördagar. 
Vi har chipsjätten OLW att 
tacka (eller beskylla) för det 
uppshåsade fredagsmyset, 
som efter den framgångsrika 
tv-reklamen gick rakt in i 
de svenska vardagsrummen. 
Den lilla lördagschokladen 
har för länge sedan blivit 
omsprungen och runt om i 
vårt mörka land dukas det 
vid veckoslutet upp med 
skräpmat, chips med flera 
sorts dipp och överfulla go-
disskålar. 

En granskning som 
tidningen Metro nyligen 
publicerade visar att medel-
svensken blivit nästan fem 
kilo tyngre sedan slutet av 
80-talet. Det är inte speciellt 
överraskande, men samti-
digt tränar vi ju som aldrig 
förr. Motionscyklarna och 
löpbanden går så varma att 

de med lite innovation skulle 
kunna stå för hela gyman-
läggningens energiförsörj-
ning. 

Hur hamnade vi här? Vi 
ägnar så mycket tid åt att 
mysa, vilket är synonymt 
med att frossa i sötsaker, var-
på vi måste spendera dubbelt 
så mycket tid på gymmet för 
att förbränna alla onödiga 
kalorier. Hur mycket vi än 
sliter och svettas går vi inte 
ens plus minus noll utan plus 
fem. 

Vad visste man för 30 år 
sedan som vi inte vet nu? 
Visst besparade man sig kan-
ske ett par kalorier genom 
föga hälsosam kedjerökning, 
men utan att ödsla energi 
på varken fredagsmys eller 
gymträning lyckades de allra 
flesta utan problem åla sig i 
minimala jeans med skyhög 
midja. 

På 70-talet brukade min 
mamma gå förbi 7:ans 
gatukök på Vasagatan och 
köpa en milkshake efter en 
danskväll på Avenyn. Det 
gör jag och mina vänner 
också, fast vi passar även 
på att beställa ett hambur-
germeal med plusmeny till 
jordgubbsshaken. 

När blev allting så ex-
tremt, åt alla håll? Jag skulle 
säga att det är en tendens i 
tiden. Inte nog med att man 
ska mästra rollen som hälso-
människa och godismysare 
på samma gång. Allt vi gör 
måste dessutom uppmärk-
sammas och dokumenteras 
och inte sällan handlar det 
just om detta: Äta eller träna.

Lyxmiddagen såväl som 
träningspasset ska upp 
på Instagram och ut på 
Facebook. De riktigt inbitna 
fitnessfantasterna ska blogga 
om dagens träning samt 

ladda upp två bilder: En på 
sin löjligt kalorisnåla middag 
och en på sig själva tagen 
i spegeln på gymmet med 
tillhörande bildtext i stil med 
”härligt benpass idag”.  

Till helgen sitter man 
åter där med godisskålen i 
knäet och frossar socker och 
fett tills man mår illa för att 
sedan börja om igen. 

Inte undra på att ingen 
har tid över när vi krånglat 
färdigt för att hitta någon 
form av balans. 

Kommer du ihåg när 
spaghetti och köttfärssås 
fortfarande var vardagsmat 
och inte proteiner, kolhydra-
ter och fett? När en simpel 
löprunda räknades som 
träning. När sociala medier 
inte behövde veta allt. När 
man nöjde sig med en liten 
chokladbit på lördagskvällen. 
Innan det enkla blev så svårt 
och det normala så väldigt.
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NOL. Snacka om att ta 
publiken med storm.

Vali Sefedini från 
klass 1B kom, sågs och 
segrade.

– Jag är så lycklig, för-
klarade Vali när han tog 
emot vandringspriset 
av konferencier Fredrik 
Blomqvist.

Talangtävlingen på Nolsko-
lan har anor som sträcker sig 
drygt 20 år tillbaka. I tisdags 
var det dags igen. Elever och 
personal samlades i gymnas-
tiksalen för att bevittna de tio 
bidragen.

– Tävlingen är öppen för 
alla årskurser, från ettan till 
femman, förklarar Martin 
Johansson.

Publiken bjöds på alltifrån 
sång och dans till showfylld 
akrobatik och trollerikonster. 
Det var sannerligen ingen lätt 
utmaning som väntade juryn, 
att utse en vinnare och en an-
drapristagare. Efter en stunds 
överläggning fick Fredrik 
Blomqvist lappen i sin hand 
som förkunnade vem som bli-
vit årets talang på Nolskolan.

– Vinnare är Vali!
Dansen till Sean Banans 

”Copacabanana” var impone-
rande och det var en lycklig 
vinnare som tog emot åskå-
darnas gratulationer.

– Jag har övat jättelänge på 
dansen, två timmar per dag 
under väldigt lång tid. Den 
satt bra och jag är nöjd, sade 
Vali Sefedini.

– Pokalen ska stå i klass-
rummet. Kanske att jag ska 
vara med nästa år också. Då 
kan jag försvara titeln, tillade 
Vali.

Tvåa i tävlingen placerade 
sig My och Felicia från klass 

4B som framförde en engelsk 
låt på ett charmant sätt.

– Alla är medaljörer efter-

som resterande bidrag ham-
nar på bronsplats, poängte-
rade Fredrik Blomqvist innan 

han sade adjö och hälsade alla 
välkomna tillbaka till nästa års 
talangtävling.

Vali Sefedini från klass 1B segrade i Nolskolans talangtävling.

Tjejerna i Jump gav järnet inför en entusiastisk publik.

My och Felicia från klass 4B knep andraplatsen.Rockringsrock! Isabell och Anki showade.

– Segrade i Nolskolans talangtävling
Vali – en lysande stjärna
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Fartfylld barnteater i Nödinge
 60 glada barn med föräldrar kom för att se barnteater- 
 föreställningen Fröken och fräken ”Alla får vara med”.  
 Teatern ägde rum i Ale gymnasium. Det var Monica Norén 
 och Sara Melin (bilden) som sjöng och dansade tillsam- 
 mans med barnen. Nästa barnföreställning är den 8 mars 
 då Big Wind gästar Nödinge med ”Min kralliga kamrat”.


