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Tomten kommer som tradi-
tionen bjuder att sitta i sin slä-
de och ta emot barnens öns-
kelistor. Vill man, kan man 

pröva lyckan på chokladhjul 
och lotterier. Marknadsstån-
den är fulla av julkransar, 
julklappar, ullprodukter, 

betongarbeten, smycken 
och några företag visar sina 
produkter. Förhoppningsvis 
finns det en liten kulle med 
snö att leka i och mycket mera 
som hör julen till. Glögg och 
pepparkakor, hamburgare 
med mera finns att värma sig 
och mätta magen med.

Friluftsfrämjandet håller i 
den årliga skinkpromenaden, 
för 31:a gången, med start 

från Främjarstugan och med 
målgång på torget. 

Kyrkan är öppen och ser-
verar glögg samtidigt som 
julmusik spelas. Föreningsli-
vet i Lödöse hälsar alla varmt 
välkomna till årets Jul i byn. 

Parallellt sker hantverk-
smarknad på Lödösehus, som 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven ansvarar för.

LILLA EDET. En teater 
och minnesutställning 
av Lilla Edets pappers-
bruk kan bli verklighet i 
februari 2016.

I onsdags bjöd projek-
tägaren Studieförbun-
det Vuxenskolan in till 
berättarcafé.

Tidigare bruksperso-
nal kom för att delge 
sina minnen med regis-
sör Martin Rossing på 
plats i lokalen.

Martin Rossing har tackat ja 
till uppdraget som manus-
författare och regissör till 
det planerade teaterspelet 
om Edet Bruk.

– Det är förutsatt att vi får 
ett positivt svar på de ansök-
ningar om ekonomiskt stöd 
som studieförbundet har 
sökt. Det är inte gratis att 
sätta upp en pjäs, förklarar 
producent Antoinette van 
Ketwich.

– Helt klart är i alla fall att 
vi ska ge ut ett häfte med be-
rättelser och bilder.

Går planerna med en tea-
ter i lås, så är tanken att den 
gamla påsfabriken ska utgöra 
spelplats.

– Då blir det i närmast 
autentisk miljö. Vi har fått 
klartecken av det företag 
som äger lokalen.

Till onsdagseftermidda-
gens berättarcafé kom en 
handfull besökare, alla med 
ett förflutet på bruket. Lars 
Barkman och Uno Wer-
nerson var två av dem, som 
slog sig ned jämte Martin 
Rossing.

– Jag arbetade på Edet i 
tio år, 1944-54.  Jag börja-
de som springpojk, kom till 
påsfabriken och sedan vidare 
till bokföringsavdelningen. 
Kamratandan på bruket var 
fantastisk, säger Uno vilket 
Lars Barkman också intygar.

– Så var det. I alla fall så 
länge familjen Häger ägde 
bruket. Olle Häger var som 
en far för personalen. Han 
styrde bruket på ett fint sätt. 
Efter Olle tog sonen Lars 
över. Jag skulle vilja påstå 
att andan på bruket var unik, 

säger Lars som började som 
laboratoriebiträde 1947.

– Jag var teknisk direktör 
när jag slutade min anställ-
ning på Edet 1978. Jag hade 
inte samma uppfattning om 
hur bruket skulle drivas som 
de nya holländska ägarna.

Uno Wernerson berättar 
om en speciell arbetsinsats 
som han blev ålagd av före-
tagsledningen.

– Jag vet att jag fick packa 

lax i paket. Olle Häger köpte 
upp all lax som fiskades upp 
i Göta älv. Den skulle sedan 
skickas till affärsbekanta och 
släktingar. Olle menade att 
Göta älv-laxen var särskilt 
fin.

Martin Rossing, som av 
de flesta är förknippad med 

föreställningen Vid Ljuda 
Os, antecknade flitigt och 
såg belåten ut där han satt.

– Vi har bara börjat skra-
pa på ytan. Tanken är att jag 
ska kunna ljuga ihop en sann 
historia.

Fler berättarkvällar är att 
vänta. Onsdagens tilldragel-

se gav mersmak.
– Det finns säkert fler 

människor som ruvar på in-
tressanta historier. Vi hoppas 
kunna samla på oss så myck-
et intressant material som 
det bara går, avslutar Antoi-
nette van Ketwich.

JONAS ANDERSSON

De tidigare pappersbruksarbetarna Uno Wernerson och Lars Barkman i samspråk med regissör 
Martin Rossing.

Lars Österman, före detta per-
sonalchef på Edet Bruk, kom 
till onsdagens berättarcafé i 
Studieförbundet Vuxenskolans 
lokaler. Producent Antoinette 
van Ketwich noterade.

– Minnena flödade på berättarcaféet

Pappersbrukets historia blir teater
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Nästa lördag firas Jul i byn på torget i Lödöse. Tomten kommer 
naturligtvis att vara på plats. Parallellt arrangeras hantverk-
smarknad på Lödösehus.

Julfirande på torget i Lödöse

STRÖM. Varje vardag 
rullar kloten.

Det råder något av 
boulefeber i Lilla Edet.

Boulestallets klubb-
mästare 2014 heter 
Evaggelos Georgiou.

Boulestallet på Ström har sex 
banor under tak och tio ba-
nor utomhus.

– Så fort vinter övergår 
i vår så flyttar vi ut verk-
samheten, säger Sivert Au-
gustsson.

Sivert är en av Boulestal-
lets verkliga eldsjälar. När 
klubbmästerskapet avgjordes 
förra fredagen satt han som 
tävlingsledare.

– Någon får hålla ordning 
på resultatrapporteringen, så 

att allt går rätt till, skrattar 
Sivert.

Klubbmästerskapet av-
görs om fyra deltävlingar. 
Deltagarna får stryka sin 
sämsta notering vilket inne-
bär att resultat från tre täv-
lingar ligger till grund för 
den totala slutställningen.

– Deltagarantalet har va-
rierat från 33 till 40 spelare, 
berättar Sivert.

Den fjärde och avslutande 
deltävlingen vanns av Karl-
Olof Blomgren före Björn 
Elmby och Stig Karlsson. 
Den sistnämnde placerade 
sig tvåa i sammandraget. 
Slutsegern gick till Evaggel-
os Georgiou med Rune ”Li” 
Johansson på bronsplats.

– Klubben förfogar över 
väldigt många duktiga spela-

re, säger Sivert.
Vad krävs för att bli en 

bra boulespelare?
– Det är som med allting 

annat, övning ger färdighet. 
Vem som helst kan bli bra i 
boule, men lite bollkänsla 
skadar inte.

Boulestallet arrangerar 
en tävling per månad. När-
mast väntar Luciacupen som 
avgörs lördagen den 13 de-
cember.

– Det är en ren cuptäv-
ling, förlorar man är man 
ute. I fjol kom ett 80-tal spe-
lare till start. I samband med 
denna tävling bjuds det jul-
landgång, dricka och kaffe, 
avslutar Sivert Augustsson.

JONAS ANDERSSON

– Och nu är klubbmästaren korad

Boulestallet en
populär mötesplats

Boulestallets klubbmästerskap bjöd på många jämna och spännande matcher.

Tävlingsledare Sivert Augustsson.
Vem är närmast lillen? När ögat inte kan avgöra får mätstick-
an tas fram.
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LÖDÖSE. Lördagen den 6 december är det åter 
dags för Jul i byn. 

Årets aktiviteter äger som vanligt rum på 
torget i Lödöse. 

Vid riktigt ruskväder så flyttas arrangemanget 
inomhus till Tingbergsskolans matsal.


