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Senaste Nytt från Gåtland 

Kenneth Kniven Björklund har bett mig förtydliga att skadan han åsamkades för ett år sedan 

var i strid med minst fem storvuxna män som hotade honom till livet och ville åt pengarna (läs 

Gåtländska pund) i en smal gränd på Stureplan. Det var tack vare hans smidighet och 

vältränade kropp han lyckades knocka dem alla med bara ett skärsår på tummen. Både fru, 

barn, släkt, lokalpress och hela Gååtland hyllar hans insats. Han ska tydligen vara med 

kommande vår på Keno och lägga kulorna i rotation, ja alltså Kenokulorna om någon trodde 

annat. Men Skogaholmslimpan de ska dela på vid nästa resa till fast land skär Jörgen, det är 

de rörande överens om och pålägg får bli nått man inte behöver verktyg till typ rökt 

”fluundraa”!  

Framtiden 

 

Igår natt när Krönikan blev till så hade jag inte namnet vilket jag nu har. Georg Prigorowsky, 

vilken kille. Han manglade upp en abborre på minst 200 g som han visade när jag var ute på 

isen och tog lite intryck. Det här HJ gänget med Marcus i spetsen måste vi värna om. Marcus 

är ensam i sin klass, hur kul är det? Snälla ni, snacka inte bara med våra juniorer efter 

tävlingarna utan före och under. Det är då de behöver mest inspiration och är mest mottagliga 

för råd. Glömmer inte på Erken när en av de yngre satt och hoppade på skryllan av köld, då 

någon äldre sa åt honom att ställa sig upp och göra en åkarbrasa. Vad är det fick han till svar. 

Med andra ord, de har lite att lära. Så ödsla några värmande ord till våra juniorer så fort du har 

möjlighet, visa dem den uppskattning de är välförtjänta av. Jag ska se till at bli vän med dem 

alla på facebook innan vintern är över. 
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