Historien om familien Bang
Kender I min familie. Familien Bang?
Vi er nok ikke nogen helt almindelig familie, selvom jeg både har en
mor, far, en søster og en hund.
Mor ser vi ikke meget til for tiden, hun turnerer i Sydtyskland med
Hansi Hopsasa.
Min søster hedder Futte og er 16 år, jeg er 12 år og
hedder Aske - det er selvfølgelig et helt almindeligt
drengenavn i Danmark, men vores hund hedder Gnist
og min far hedder Spræng-far. Han er
fyrværkerimester og har sin helt egen fyrværkeributik.
Den har han arvet fra sin far, som fik den af sin far, som
var helt vildt god til at lave fyrværkeri.
Jeg elsker fyrværkeri, og vil gerne være fyrværkerimester ligesom min far. Futte gider ikke
rigtig at være hjemme, hun vil hellere hænge ud sammen med sine venner. Gnist går altid
med høreværn, fordi han fik et nervesammenbrud en nytårsaften, fordi der var en stor raket,
som sprang rundt om ørene på ham. Det var en af Futtes venner, som lige havde glemt, at
man aldrig må kaste med fyrværkeriet.
Spræng-far er ellers rigtig streng med at fortælle, hvad man må
og ikke må, når vi arbejder med fyrværkeriet, og han har lavet sin egen sang,
som hedder: ”Respekter de andre, når du fyrer den af”. Den synger han altid.
I kan høre den på computeren (www.respekter.dk).
Det har lige været juleaften hjemme hos os. Der dufter stadig af juletræ,
flæskesteg og vaniljekranse. Det er hyggeligt, selvom jeg næsten ikke kan
vente til nytårsaften og til at hjælpe min far med at gøre klar henne i
butikken. Jeg har fået computerspil, en tennisketcher og de sejeste
beskyttelsesbriller med lyn i siderne, som jeg selv har været med til at
designe. Det er nogen, min far har fået lavet i Kina, hvor mange af vores varer
kommer fra. Min far siger, at det vigtigt, at alle børn og voksne bruger
beskyttelsesbriller, når de skal fyre krudt af, for ellers kan man komme til
skade med øjnene – og når man skal det, kan man jo lige så godt være smart samtidig. Min tante har syet
smarte poser med stjerner på til fyrværkeriet. Det er også én af de nye varer i butikken i år.
Dagene mellem jul og nytår er altid helt specielle i min familie. Selvom vi ikke har åbent 1.
og 2. Juledag, er der altid så travlt med at pakke nye varer ud, lave udstillinger og gøre helt
klar til, at kunderne kommer. Mange af kunderne kender vi, fordi de er kommet i butikken
gennem mange år. Fru Jensen, som kommer med sit barnebarn, og som altid køber for 200
kroner. Gamle Andersen, som skælder ud, og siger at raketter og krudt skulle forbydes, de
sviner og larmer, og folk tager overhovedet ikke hensyn til de små dyr og naturen. Den søde

læge, Petersen, henne fra sygehuset kommer også hvert år. Han siger altid, at vi skal huske at fortælle
kunderne igen og igen, at man ikke må holde fyrværkeri i hånden, når der er sat ild til , og at man aldrig må
gå tilbage til en fuser og alle de andre gode råd. Læge Petersen er altid selv på arbejde nytårsaften, så han
kan hjælpe dem, der er kommet til skade, fordi de ikke har passet på. Selvom der kan ske nogle rigtig
grimme ulykker, så synes han ikke, at fyrværkeri skal forbydes, fordi det
er en flot gammel tradition ”at skyde nytåret ind”, som det hedder. Hvis
man har respekt for fyrværkeriet, så kan man bare fyre løs, siger han.
Yin Yan Bang er en gammel kinesisk krudtmester, der hjælper os med
fyrværkeriet.
Futtes venner kommer også og hjælper til i butikken. Det er min far rigtig
glad for. Han siger, det er en god måde at lære om fyrværkeri på. Både
om alt det, der kan gå galt, men også om alt det flotte og gode ved
fyrværkeri. Han siger, at det er en kunst at lave flot fyrværkeri, og at man
skal vide rigtig meget om noget, der hedder kemi. Han siger, at Futtes
venner er i den alder, hvor de godt kan finde på at lave deres egne
raketter, og det er alt for farligt, fordi de ikke ved, hvad de har med at
gøre. Min far er stolt at sit arbejde som fyrværkerimester, og han bliver så
glad, når han kan læse i avisen dagen efter nytår, at der har været få ulykker. Der skal være styr på
sikkerheden. Det lærer han mig, Futte og hendes venner. Gnist har høreværn på, men jeg tror alligevel han
hører lidt efter.
Når det ikke er nytår, så arbejder min far sammen med andre fyrværkerimestre med at lave flotte
festfyrværkerier i Tivoli og andre steder, hvor der er noget, der skal fejres.

