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Till Stockholm på bio 

 

Den 28 dagen i mars hämtades 35 medlemmar av Martin, från Håbo Buss, för 

vidare färd till Anders Hansers biograf på Östermalm i Stockholm. Reseledning 

för dagen var Lisbeth Nilsson och Gert Lidö. Lisbeth hälsade alla välkomna på 

resan och föredrog dagens program. 

Detta var sista gången SPF Seniorerna Håbo besökte biografen på Kommen-

dörsgatan. Vid månadsskiftet april/maj lämnar Anders Hanser den nuvarande 

lokalen och kommer att fortsätta sina visningar på en annan biograf i Stock-

holm. Modern digital teknik gör det enkelt att flytta verksamheten. Anders be-

rättade att han har massor av idéer till kommande program och han hoppas få 

tillfälle att arbeta med dessa efter flytten. 

Dagens bildspel: ”Med blågula ögon”, var ett eget projekt med 625 bilder från 

Smygehuk till Kebnekaise. Musik av Benny Andersson spelad av Orsa spel-

män och berättare är Max von Sydow. Bildspelet gjordes mellan 2001 -2003 

på film. För att kunna få den vida bild han önskade så skaffade Anders en 

särskild kamera (á 120 000 kronor) där han kunde exponera negativ som är 

200 mm breda.  

 

Bildspelet, som hade premiär 2004 på Dalhalla, innehåller suveränt vackra fo-

tografier från vårt land, och varje ny akt ”rubriceras” med bilder av svenska 

frimärken. Detta ger ytterligare en dimension åt föreställningen. Med denna 

mängd fantastiska bilder blir kanske resultatet något glättat, men nog var det 
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härligt att se. För övrigt kan det noteras att några av deltagarna sett bildspelet 

redan i november 2011 vid besök hos Anders Hanser. 

Efter en kort paus visades bildspelet: ”De 14 första världsarven i Sverige”. Här 

var det Thomas Botwid som berättade. Även denna förevisning var enastående 

och spännande. Man hör ju mycket talas om UNESCOS världsarvslista men 

flera är ju ganska okända. 

Så var det tid att ta farväl av Anders och hans assistent Kalle och vidarebe-

fordra sig upp till Karlavägen och The Londoner Här serverades en god och 

riklig lunch, varefter det bar hemåt i ilmarsch. Under resan tackade resekom-

mitténs ledamöter chauffören och önskade deltagarna välkomna till kommande 

resor under våren och sommaren. 

Sverker Jonasson 


