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■ Innebandy i flödande 
ljus är svårt nog.

Men i totalt mörker?
– Svårare – och ännu 

häftigare! säger Emil 
Fransson Dahlqvist.

När lägerchefen Magnus 
Berglund kommenderar 
”lights out” i Idrottshallen 
känns det som en omöjlig 
utmaning.

89-faldige landslagsman-
nen Karl-Johan Iraeus bara 
skakar på huvudet. Trots 
all sin internationella rutin 
har han aldrig gjort något 
liknande.

– Innebandy i mörker. 
Det är första gången. Men 
det är väl bara att kasta sig 
ut med grabbarna, säger 
han.

Den unga hungriga flock 
av innebandyspelare från 
hela Skåne som han är här 
för att inspirera visar exakt 
samma inställning när lju-
set slocknar.

Som ett flygande plocke-
pinnspel av ljusstavar far 
spelarna omkring över hall-
golvet efter bollen, som rin-
ner iväg som ett litet klot av 
flytande neon.

Emil Fransson Dahl-
qvists förklaring gör det 

osannolika sannolikt.
– Stavarna är till för att 

vi ska synas. Grönt för oss 
och brandgult för dom an-
dra. Sedan är det bara att 
passa bollen och springa 
rätt.

Är det inte obehagligt 
att rusa i full fart rakt in 
i mörkret?

– Nä, varför det? Man ser 
ju pinnarna. Och bollen!

Emil Fransson Dahlqvist 
kommer från Trelleborg 
och övernattar på Polhem-
skolan under lägerveckan.

Spela innebandy är långt 
ifrån det enda man gör där 
när det är mörkt.

– Rätt mycket bus på 
kvällarna. Det är en del av 
det roliga, erkänner han 
med ett solvargsleende.

Lundalägret arrangeras 
för femte året, nu av nya 
IBK Lund. Antalet deltaga-
re har passerat 300-streck-
et.

Lägerchef Magnus Berg-
lund kastar ljus över orsa-
kernas tillstånd när det gäl-
ler vad som lockar just den-
na sommar.

– Rörelseglädje, lek och 
innebandy. Utflykter till 
bad i Källby och vindsur-
fing i Lomma. Kvällsturne-
ring, film. Tivoli i Köpen-

hamn och match mot ett 
danskt lag.

– Och ”såpabandy” för-
stås!

Just när man trodde man 
hört allt?

– Vi breder ut presen-
ningar och häller ut såpa. 
Sedan får man glida om-
kring. Det är uppskattat 
det också!
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Grabbar som gör det inne 
att spela bandy i mörkret

Som ett flygande plockepinnspel av neonstavar far spelarna omkring i Idrottshallen. ”Klart häftigare än att spela när det är ljust”, tycker Emil Fransson Dahl-
qvist och hans lagkompisar.

300 innebandyspelare har deltagit i sommarens Lundaläger. Här är andra 
veckans gäng – just innan ljuset släcktes.

Det gäller att vara väl förberedd om man ska lira i mörker. För Emil Fransson 
Dahlqvist ingår silvertejp kring klubban och ljusstavarna i rutinerna. 

SOMMARLÄGER HALLÅ DÄR

Vad har 
överras-
kat dig 
mest på 
resan?
– Jag har upptäckt att det 
finns en stor värme och öp-
penhet i Skåne, och fullt av 
människor som brinner för 
saker. Min syn på innersta 
Skåne, med inskränkta ra-
sister, var väldigt onyanse-
rad. Folk har varit väldigt 
tillmötesgående och öpp-
na, inte minst på landsbyg-
den. Det kan ju bero på att 
jag är en vit man som talar 
skånska, men jag hoppas 
inte det.

Har 1 700 följare på Face-
book varit till hjälp?

– Absolut. Jag har till och 
med blivit igenkänd, till 
exempel i Ängelholm och 
Bromölla. Att folk från hela 
Skåne har snappat upp det-
ta och kommit med tips är 
jättesvårt att ta in, men helt 
galet härligt. 

Hur var det att turista på 
din uppväxtort Svedala?

– Jättesvårt. Jag har en 
förutfattad bild som var 
väldigt svårt att bryta ned. 
Svedala är den kommun jag 
tycker att jag har misslyck-
ats mest med att skildra po-
sitivt.

Vart skulle du råda en 
Skåneturist att åka?

– Svårt. Men jag dras så-
klart till kustsamhällen. 
Höganäs och hela Bjäre-
halvön är fantastiskt fint.

Vad är nästa delmål?
– Jag ska lägga upp de sis-

ta bilderna och några topp-
listor med matställen, och 
saker att göra. Och jag fun-
derar på en guidebok, med 
tips om närmsta tåg- och 
busstation. Min syn på Skå-
netrafiken har förändrats 
i grunden. Det går faktiskt 
att ta sig nästan överallt 
med tåg och buss. Men det 
är något Visitskåne verkli-
gen misslyckats med att lyf-
ta fram. Det är trist. 

Vad gör du nästa som-
mar?

– Det vore kul att åka 
runt i alla Sveriges land-
skap med ett SJ-kort. Men 
det är dyrt. Vi får se om jag 
har samma driv då.

LENA STADLER
lena.stadler@sydsvenskan.se

Miljövetaren August Bjerkén, 
23, som använt Skånetrafikens 
sommarkort för att besöka 
samtliga 33 kommuner i Skåne. 
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