
Damgympan
Aret v&r 1975. En dag i augusti komjag in pa posten,
som dAfanns i,4/daoch Haral d Pers sors huspAKullen.
PA disken lAg en lista 6r Damgymnastiken. som skulle
starta i den nybyggdas.mnastiklokalen. Den lfu bredvid
skolan pd Kullen. Jag skrev pa mitt nann. Jag hade varit
hernmamed smibam nigrair och kende anjag behitvde
triina upp konditionen och att "komma ut bland folk".

Efter ett parveckorblev det sarnling i Adasgfuden. De1
blev tva grupper, den ena tisdag kl l9 och den andra
onsdag kl 20. Vi fick siija vad vi hette och vilken grupp
vi ville vara med i. "Onsdag klockan itta", sajag. PA si
satt hamnadejag i lrre- Marie Magnussons gl'upp.

Niirjag bedlttade fttr min sviigerskaSigze anjag hade
bdrj at i grympaq ville hon veta vilkasom varmeddiir, och
jag riiknade upp dem. "Di har du kommit i lag med
trevliga miinniskor, det :ir minaungdomskafi rateren del
avdem", sa Sign€.

Honhade ratt. Di|r radde en god and4 glatt humtiroch
humor. Ndr /zerr'd ".Szarrr " l/.r/s/ var med fick vi
motiol i skrattrnusklerna. Hon tillhdr den fina sortens
humorister, som kandriva rned sig sjiilvaoch inte giir sig
roliga pA andras bekostnad.

Efter en tid fannjag attjag hade blivit en starkare och
gladare m?inniska. Det fungerade faktiskt som det var
tiinkl. Niirvi satt i bastun ()ch svettades, brukade vi prata
om att vi kiinde oss piggare niir vi gick hem iin niir vi gick
dit."Detb€rorpeattendorfinemaihjiiman koppens
eget morfin - aktiveras", sa vi.

Ytterditrren ti[ ve! ingeng hade engernmskinligglas-
ruta. Innanfdr lanns en liten farstu, och till veinster en
vanlig, hel trediin. En geng hade vi gldmt aft stiinga
mel landiirren och ner vi kom ut ur bastun- stod Sturkii
Brandker utanftir och glodde in. De skulle anv?inda
gympasalen timmen efter oss och de hade sin inging
ungefhr en meter till hdger om ver.

Vissa ar 6kade antalet deltagare markant n:ir vi biirjade
i seotember. 25-30 oersoner kunde vi varadA. Men frarn

i april hade antalet krympt till hlilften. Dettaitqpiskt fitr
fr ivilligakuseroch engagemang.

Vi iindrade tiden till kl 19. Niir vi sen i slutetav mars
drog fram klockan en timme till sornmarti4 blev det
lj usan dag bade niir vi kom dit och nar vi gick hem. Da
ville vi iflte stanna inomhus, utan gick ist?illet ut pa
lingpromenader. Pd sA saft fick vi uppleva hur varen
gjorde sin intig.

I slutet av april hade vi avslutning. Anne-Marie var
fa astiskt dukig n?lrder giillde aft ordnat€vliga utflyk-
ter.

En g6ng gick vi uttill Unorp och fikade pa Restaurang
Storken. Folk som satt i bilama, som kdrde om oss,
tutade ochvinkade. Jq vi gick hem ocksi. Detvaren
rejin langpromenad.

En annan ging togvi ftrjan 6vertill Kungsholrnen. D:ir
serverades enjiittegod potatissallad, minnsjag. Vid ett
annaltillftillevarvi i badhusst i sran och badade bastuoch
simmade i bassiingen. EfierAt fi kade ri i lafeteriat.

Aren gick -27 5r h6ll vi igang med gmpan. En ny skola
och en ny $,rnnastiksal byggdes. 8januari 2000 var det
invigningav lokalerna

Vi fick tilEtelse att vam i den n}? Iokalen, men det var
inte alls detsamma. Diir fa.nns ingen bastu och vi hade
ingen egen inging. 2002 upphitrde dams.mpan.

Men vad ar del som hindrar attjag gympar lite sjdlv
hemma? Min egen triighet nalurligtvis. Det ih den som
maste dvervimas. Gdr man det inte ftn krangligt, ia det
lenareandel sker nAgraminuterpimorgoneninnan
man ha. kommit i kladema och nagra minuterpd kviil len
niir man harkomrnit urklfiern& Den bastamotionen zir
densomblirav.

Fren v.: Okehd, Ann Peltersson, lngnd Kadsson, lnqid
Holsl, Bitgita Mqhnsson ( Bjadirg), EvaAbar6so.r,
Maja - L ls a A n de ls s on, A n n e- Ma ne S u n es son, Ma na n n e
And6n, Anna-Lisa Peltetsson, Birgitta Andersson eh
A n n e- Ma ne Magn uss o n. D 6cen ber 1 9 7 7.
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Tora Johansson

F.v.: Ragnhild Mensson, Mah-Lisa Andersson, Ged
PetteEson, Siv Hadsson, Ke6lin Holsl Anne-Marie
Magnusson, lngrid Karlsson, Tora Johanssott, lngid
Holsl, lnq:e, Mensson och inalld Siv Ande6son. Dec41.



Fr.v.. Anne-Maie Magnusson, Marianne Samuelsson, Ulla Grangaden, lnger Mensson och Yvonne Holsl. Dec.-76.

lrene Jc;nsson, lngnd Holst, Mananne Andrcn, Maja-Lisa AndeEson, lngid Karlsson, lnge Magnusson. Dec.1976

Fr.v.: Anne-Maie Sunesson, Ann PetteEson, Anna-Lisa Pettersson, fora Johansson och lngid Holst. April 1979.

Frdn vensbr: Anna-Lisa Peltersson, Bitgifta AndeEson, /ngid Kadsson, lnga Magnusson, Marianne Samuelsson
och Anne-Marie Magnusson. April | 979. Folo. Tora Johansson.


