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NOJE

Trångt på ”Fritans” dansgolv. I hatt ser vi Olle Widell, Alfta. 

EDSBYN

D
et är Armo Christer 
Faberstedt som på At-
mosphere In Rocks 
hemsida ( Lars Foll-
stedt ) går ut med ett 

förslag om en ”revival”, en åter-
upplevelsedag, av den här tiden 
i anslutning till Persmässan. Dagar 
då många utvandrade Edsbybor av 
tradition brukar komma hem på be-
sök.

– Det är riktigt. Jag har bland an-
nat varit i kontakt med Calle Blom-
bergsson och Lars ”Follan” Follstedt 
om att försöka hitta på något riktigt 
häftigt under nästa sommar. 

Christer Faberstedt var själv med 
och upplevde ungdomslivet i Edsbyn 
under de här åren och var tillsam-
mans med Calle Blombergsson, Öst-
ersund, en av frontfigurerna i Jubila-
tion Jazz Club.

– Min tanke är att det kanske går 
att göra något på ”Fritan”, fritids-
lokalen på det som nu är Celsius-
skolan. Den används visst numera 

som undervisningslokal, men den 
skulle det väl gå att ställa i ordning 
tillfälligt.

Armo Christer Faberstedt hoppas 

En tid att minnas i Edsbyn
I slutet av 50-talet kom den nya ungdomskultu-
ren med pop- och rockmusik till Edsbyn. Nya klä-
der och frisyrer. De företagsamma Edsbyungdo-
marna bildade snart klubbar som King Club och 
Jubilation Jazz Club för att ”digga” och dansa till 
de lokala banden. Kanske blir det en slags åter-
vändardag i sommar. 

också att om de nu får till en åter-
upplevelsedag att det går att få tag 
i några musiker från den här tiden 
som kan tänka sig att ställa upp och 
spela.

– Jag skulle gärna vilja ha lite 
reaktioner på mina funderingar, 
säger han.

En annan person som tycker det Fa-
berstedtska idéerna är bra är Tom-
my Nirs i Alfta. Tommy Nirs var med 
i andra klubben, King Club, och är 
den person som mer än andra sett 
till att ungdomslivet i Edsbyn under 
den här epoken dokumenterades på 
bild. 

– Jag tycker det är en jättebra idé, 
säger han.

I jämförelse med dagens ung-
domskultur levde popungdomen 
i Edsbyn för 50 år sedan ett väldigt 

oskyldigt liv enligt Tommy Nirs.
– Man pussade alla tjejer och så 

blev det inget mer än det, säger han 
och skrattar. Droger fanns inte, vi 
drack inte ens sprit utan Pommac.

– Hade vi levande musik var det 
oftast Edsbygänget Black Jacks som 
spelade gitarrmusik av Shadows 
och Ventures. Annars hade vi egna 
skivor med som vi spelade på en 
resegrammofon.

En del av Tommy Nirs bilder från 
olika ungdomsmiljöer i Edsbyn slu-
tet av 50-talet och framåt kan ses på  
Atmosphere In Rocks hemsida. Här 
visar vi några av hans 50 år gamla bil-
der från just fritidslokalen ”Fritan” 
i Edsbyn. 

MATS IVARSSON

0271-77 15 13

mats.ivarsson@ljusnan.se

Hade vi 
levande 
musik var 
det oftast 
Edsbygäng-
et Black 
Jacks som 
spelade 
gitarrmusik 
av Shadows 
och Ventu-
res”.
TOMMY NIRS 

1. The Strangers spelar. Folke Helmersson, Mats Helmersson, Erik Eriksson, Åke Eriksson och Arne Harrysson. Gruppen delades senare i Black Jacks och Trembling string. 
2. Här sitter tjejerna och väntar på att bli uppbjudna. 3. Ove Sonneryd buggar.                FOTO: PRIVAT
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Armo Christer Faberstedt vill åter-
uppleva den gamla goda tiden igen.
 FOTO: MATS IVARSSON


