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detta till Inger Rosén Hansson,  
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Inger har ordet  
Otroligt hur snabbt hela vår 
värld har förändrats! Allas vår 
situation är nu i mitten av maj 
helt annorlunda än hur den 
var bara för två månader 
sedan. Antagligen kommer de 
flesta av oss att bli sjuka i 

covid-19 förr eller senare. En del blir lindrigt 
sjuka, en del kanske helt utan symtom, men en 
del blir svårt sjuka och behöver mycket 
avancerad vård.  

Redaktören 

Det är en underlig tid vi 
lever i nu. Coronaviruset 
och Covid-19 har ställt det 
mesta på ända. Det gäller 
även denna tidning som inte 
blir som vanligt. 

Vi pensionärer tillhör ju inte sällan olika 
riskgrupper. Åtskilliga av oss är över 70 och ska 
helst ha så få sociala kontakter som möjligt. Alla 
Enabygdens aktiviteter är därför sedan länge 
inställda och ingen vet när de kommer igång 
igen. Rese- och aktivitetsprogrammen är ofull-
ständiga. Vi hoppas att smittan ger med sig 
under sommaren, men virusutvecklingen får 
naturligtvis bestämma. Men nog har livet blivit 
något mer instängt och tråkigt. 
Nästa Enabygden nr 3 ska publiceras cirka 1 
september. Vi vet förstås inte hur situationen är 
då, men successivt ökar kunskapen om corona-
virusets egenskaper och i bästa fall även hur 
sjukdomen kan behandlas. Tills vidare får vi 
därför bara hoppas.

 
Så här års kan vi i alla fall njuta av den 
fantastiskt vackra våren. Även vi över 70 år 
kan vara ute, bara vi håller oss på avstånd från 
andra människor. 
Följ alla myndigheternas råd, rekommenda-
tioner och restriktioner! Den avancerade 
vården måste räcka till för alla som behöver 
den! Ta hand om er! 

Inger Rosén Hansson 
 

I rådande läge kan denna tidning inte delas ut 
som brukligt via våra trogna brevduvor. De 
sitter i karantän i duvslaget. Ni som kan får 
därför läsa tidningen på hemsidan. Dessutom 
kommer den att skickas ut som mejl (e-post). 
Men tyvärr känner redaktionen inte till alla 
mejl-adresser. Meddela därför er mejl-adress till 
inger.rosenhansson@telia.com. 
Det underlättar och hjälp gärna 
era vänner. 
Eftersom tidningen inte kan distribueras på 
vanligt sätt, innehåller den inte heller några 
annonser. På mittuppslaget finns istället hela 
studieprogrammet för hösten 2020, vilket vi 
hoppas ska kunna genomföras som vanligt från 
september och framåt. Mer om cirklarna finns 
också att läsa på sidan 13. 
Längre fram i tidningen finns några artiklar om 
bedrägerier, om corona, det alltid uppskattade 
Majs kåseri samt en liten sommarbetraktelse att 
fördriva tiden med under karantänen (som enligt 
namnet ska vara i 40 dagar, quarantena (It.) = 
40). Tyvärr utgår kluriga Märta.              StigF

 
Yttre omständigheter har denna gång tvingat 
fram en digital publicering av Enabygden. 
Tidningen är emellertid en av de största 
kostnaderna i föreningens ekonomi. Särskilt 
trycket, men även distributionen kostar mycket 
pengar. Vi skulle därför kunna spara åtskilliga 
tusenlappar om några hundra medlemmar kan 
tänka sig att få tidningen digitalt i fortsätt-
ningen. Hur ställer ni er till detta? 
Berätta vad ni tycker i ett mejl till föreningens 

ordförande inger.rosenhansson@telia.com eller 
till redaktören stigforshult@gmail.com. 
Med kännedom om medlemmarnas mejl-
adresser kan föreningen snabbare informera 
om akuta ting som nu i coronatider. Det är 
även möjligt att själv lägga in sin mejl-adress 
under ”Mina sidor” på föreningens hemsida 
www.spfseniorerna.se/inloggningssida. Där 
kan man skapa ett lösenord genom att klicka på 
”Glömt lösenord”.

PS. Glöm inte att skicka egna bidrag till Enabygden. Era texter och bilder är uppskattade. 

Presstopp för Enabygden nr 3, 2020, är fredagen den 31 juli. Välkomna / SEF 

  



 

 

NUVARANDE OMRÅDESGRUPPER
Områdesgrupp 1.  Kontakt:  
Elisabeth Andersson, tel 072 738 6760 
e-post: reisandersson@gmail.com. 
Jan-Olov Andersson och Sten-Olov 
Björbrand ingår också i gruppledningen. 
Området omfattar medlemmar boende på 
landsbygden utanför Enköpings stad. 

Områdesgrupp 3.  Kontakt:  
Berit Bergman, tel 0171 272 53. 
Fanna (Svampgatorna), Korsängen, 
Bergvreten, Husberg, Gånsta, Stenvreten, 
Bredsand, Åkersberg. 

Områdesgrupp 4.  Kontakt: Vakant 
Centrala Enköping, Kungsgatan, Östra 
Ringgatan, Lilla Vägen, Sandgatan öst, 
Tullgatan, Munksundsgatan, Kryddgårds-
gatan, Korsängsgatan och gator som korsar 
dessa.  

Områdesgrupp 5.  Kontakt:  
Kurt Pettersson, tel 070 320 4172 
e-post: kurt.3702@gmail.com. 
Enköping sydväst, Gröngarn, Munksundet, 
Lillsidan, Västerleden, Galgvreten. 

Områdesgrupp 6.  Kontakt:  
Pia Rosenberg, tel 073 680 4727 
e-post: pia.rosenberg52@gmail.com. 
Romberga, Enögla, Drottninggatan, 
Bangårdsgatan, Linbanegatan, Långgatan 
norr, Bergsgatan, Fjärdhundragatan norr, 
Lillängsgatan.  

Områdesgrupp 7.  Kontakt:  
Eva Armholt, tel 070 238 2628 
e-post: eva.armholt@gmail.com 
Långgatan södra delen, Fjärdhundragatan 
söder, Hägnadsvägen, Sandgatan väst, 
Torggatan väst, Västra Ringgatan, 
Lillebergsgatan, Kyrkogatan.  
 

SPF Seniorerna Enabygden har bildat en utvecklingsgrupp med ett halvt dussin medlemmar 
från styrelsen, programkommittén, studiekommittén och resekommittén. Hör gärna av er till 
styrelsen om ni har idéer eller vill vara med.  

Som de flesta medlemmar redan vet ordnar 
Enabygden många lokala evenemang som 
månadsmöten, föredrag, pubaftnar, studie-
cirklar, studiebesök och resor. Dessutom 
kan man i Enabygdens regi spela boule, 
bordtennis, bowling, bridge eller sjunga i 
kör. Och föreningen kan ordna fler 
aktiviteter om intresse finns. Tipsa oss. 
Även i Stockholm sker emellertid en 
omfattande verksamhet. Där arbetar SPF 
Seniorernas centrala kansli med sådant som 
tidningen Senioren samt, bostadsbidrag, 
pensioner, skatter och mycket annat. 
Antagligen är många av oss inte nöjda med 
sina pensioner, men utan SPF Seniorernas 
aktiva arbete, hade det varit ännu sämre. 
Som medlemmar i Enabygden har vi också 
förmånliga rabatter hos många företag, både 
lokalt och på riksnivå. Läs gärna om detta i 
tidningen Senioren eller på hemsidan: 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/uppsa
ladistriktet/formaner.  
Där finns rabatter på försäkringar hos 
Skandia, if och mySafety, på juridik hos 
Familjens jurist, Lavendla juridik och 
Fonus, på kryssningar med Tallink/Silja, på 
Bonniers bokklubb, SJ resor, Hallon 
mobiltelefoni och E.on elabonnemang. 
I Enköping har vi rabatt hos Skoglunds 
optik, Asplunds blomsterhandel, Fabian 
Flinks brödbod, Ackes färg, Padel Arena 
och NordSyd resor. 
Vad gäller försäkringar är alla medlemmar 
kollektivt olycksfallsförsäkrade, när vi 
deltar i föreningsaktiviteter såsom utflykter 
och sport. Alla pensionärer har även bra SJ-
rabatt på sista-minuten-resor, ett dygn före 
avgång, om man bokar på Internet. 
Den som är aktiv kan få medlemsavgiften 
åter i rabatter flera gånger om.



 

 

SPF Seniorerna Enabygden, Resekommitténs program 2020 
 
måndag 17 augusti 
Hemlig resa till hemliga mål. Hemliga 
platser kräver ibland ID-handling som ska 
tas med. 
Pris inkl. lunch: 750 kr, kl 6.45–ca 19.30 
Sista anmälningsdag: 15 juli  
 
torsdag 17 september 
Armémuseum i Stockholm 
Guidad visning av ”I rikets hemliga tjänst” 
samt egen tid och lunch 
Pris inkl. lunch: 425 kr, kl 9.30–ca 16.00 
Sista anmälningsdag: 1 september 

Med reservation för pandemins utveckling 

söndag 11 oktober 
Rainman på Oscarsteatern 
med Jonas Carlsson och Robert Gustafsson 
Pris: 750 kr. kl 13.30–ca 19.00 
Sista anmälningsdag: 1 maj 2020 
 
onsdag 11 november  
Det stora teaterkalaset, som är en del av 
Stockholms Stadsteaters 60års-firande, äger 
rum på Klarateatern vid Sergels torg. 
En kalasföreställning med många kända 
skådespelare. 
Pris: 700 kr, kl 16.45–ca 23.30 
Sista anmälningsdag: 1 juni 2020 
 

Det går bra att boka sig på reservlista, det händer ibland avbokningar av olika anledningar. 
Anmälningar till Lisbeth Broström tfn. 070 287 48 94, May-Britt Waghorn tfn. 070 277 03 53, 
Torbjörn From tfn. 070 240 75 78. 
Bevaka information vid föreningens månadsmöten och på hemsidan samt i EP under rubriken 
Föreningar. 
 
 

Aktiviteter som arrangeras av Friskvårdskommittén 
Sven-Olof Johansson, 070 211 5076, johansson85@hotmail.com 

BOULE 31  BOWLING 32 
Ledare Gerth Blomberg    Ledare Anita Lund   
Telefon 070 768 8061    Telefon 0171 413 097   
Mail gerthblomberg@hotmail.com    Mail torvald.lund@comhem.se   
Plats Planen på Höken    Plats Bowlinghallen   
Dag Onsdag och söndag     Dag måndag   
Tid  09.30–11.30    Tid  14.00–16.00   
Start Säsongen på går maj-september    Start den 28 september 2020, prel.   
Avgift 100 kr per säsong    Avgift Betalas till bowlinghallen   

       
BORDTENNIS 33     
Ledare Tommy Axnér    

 

  
Telefon 073 800 3013       
Mail toaxner@gmail.com       
Plats Kryddgården A-salen       
Dag tisdag och fredag       
Tid  07.30–10.00       
Start slutet av augusti       
Avgift 200 kr per år      Bild från bowling pins clipart  
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AKTIVITETER och MÖTEN 
sommaren och hösten 2020

 
Fredag 12 juni, kl 14.00 
Månadsmöte i A-salen, Kryddgården 
Ann Såthe sjunger visor och dänger  
Foto: Facebook 
Inställt 
 
 
 
 
 
Fredag 4 september, kl 14.00–16.30 ca 
Månadsmöte i A-salen, Kryddgården 
Studieupptakt och anmälan till studie-
cirklar 
Arbetsgrupp 3 är ansvarig. Arbetsgrupp 
4 samlas en timme innan.  
 
Fredag 18 september, kl 11.30–17.30 
lördag 19 september, kl 10.00–16.00 
Enköpingsmässan i Idrottshuset 
Varmt välkomna att besöka SPFs 
monter längst in i lokalen. 

 
Fredag 9 oktober, kl 14.00–16.30 ca 
Månadsmöte i A-salen, Kryddgården 
Mer information kommer senare. 
Arbetsgrupp 4 är ansvarig. Arbetsgrupp 
5 samlas en timme innan. 
 
Lördag 17 oktober, kl 16.00–? 
40-årsjubileum på restaurang Krydda 
 
Fredag 13 november, kl 14.00–16.30 
Månadsmöte i A-salen, Kryddgården 
Mer information kommer senare. 
Arbetsgrupp 5 är ansvarig. Arbetsgrupp 
6 samlas en timme innan. 
 
Fredag 11 december, kl 14.00–16.30 
Månadsmöte i A-salen, Kryddgården 
Mer information kommer senare. 
Arbetsgrupp 6 är ansvarig. Arbetsgrupp 
7 samlas en timme innan.  
 
Med reservation för ändringar 
 

Avgiften vid Månadsmötena är 70 kr. Kaffe ingår. Ingen anmälan behövs! 
Alla, även icke medlemmar, hälsas varmt välkomna.  

I övrigt för anmälningar och information, vänd er till Programkommittén: 
Anita Nehler, 070 660 1757, Pia Rosenberg, 073 680 4227 och Gerth Blomberg, 
070 768 8061. Se även Enabygdens hemsida www.spfseniorerna.se/enabygden 
 

SPF Seniorerna Enabygden i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 
 
OFRIVILLIG ENSAMHET –  
är detta något för Enabygden att 
engagera sig i? 
Jag skriver det här mitt i Coronatider då  
man ju måste tänka sig att det kommer  

 
 
 
andra tider och då problematiken 
tydliggjorts än mer genom frivillig eller 
påtvingad isolering för många av oss 
över 70 år. 
Fortsättning på nästa sida 



 

 

Ämnet ovan finns som studiecirkel inom 
de olika pensionärsorganisationerna 
med studiematerial utarbetat av dessa. 
Bakgrunden är att vår regering och 
andra myndigheter lyft frågan under 
senare år då man menar att behovet är 
stort. Den ofrivilliga ensamheten bland 
äldre verkar kunna leda till olika grader 
av psykiska, fysiska och sociala 
problem. Man anser också att ensam-
heten ökat under senare decennier bl.a. 
genom ökad urbanisering och digitali-
sering m.m. 

SPF Seniorerna Enabygden har genom-
fört två omgångar av studiecirkeln men 
med ganska skralt intresse från våra 
medlemmar. För egen del har jag 
deltagit och tänkte dela med mig litet av 
det vi resonerat om och fått ut av 
materialet. 

En tanke är också att vi, som liksom 
andra pensionärsorganisationer minskar 
vårt medlemstal, kan bli mer relevanta i 
samhället genom att engagera oss i 
frågor av den här typen. 

Här följer några exempel ur materialet 
från studiecirkeln. 

– I en del kommuner har man etablerat 
samverkan mellan kommunens äldre-
omsorg och organisationer som Svenska 
Kyrkan och Röda Korset. På det sättet 
har man kunnat få kontakt med 
ensamma äldre som haft lust att få ha 
kontakt med andra. Det har både rört sig 
om att träffas två och två eller i mindre 
grupper som livsberättargrupper eller till 
och med grupper med tankar om döden. 

– På andra ställen har man ordnat med 
träffpunkter med eller utan organiserat 
innehåll. Kanske bara fikat på överens-
kommen plats och tid eller med någon 
form av underhållning. I Enabygden har 
programkommittén tagit en rad initiativ 

de senaste åren men erfarenheten är nog 
att många ofrivilligt ensamma inte nåtts. 
Men det är viktigt ändå för att inte fler 
ska hamna där. 

– I några kommuner har organisatio-
nerna i samverkan med kommunen gått 
ut med brev till alla invånare över viss 
ålder (ofta 75 år) och efterhört om 
intresse finns för någon form av 
kontaktverksamhet för att förhindra 
ensamhet. I vår studiecirkel har vi bland 
annat pratat om svårigheter med telefon-
uppringning eftersom en del personer 
inte svarar på okända telefonnummer. 

Det finns många fler sätt att engagera 
sig i dessa frågor. Det är egentligen bara 
fantasin som sätter stopp. Men för att 
lyckas behöver samarbete med 
kommunen etableras och även 
samarbete mellan flera av pensionärs-
organisationerna. Och framför allt 
behöver en diskussion föras inom vår 
egen organisation om vi tycker att det 
här är något vi ska lägga energi på, då 
allt bygger på att medlemmar är villiga 
att ägna sig åt det. I de exempel som 
finns i studiematerialet vittnar många 
om att det ger mer mening åt det egna 
pensionärslivet att ta del i verksamhet av 
detta slag,  

Carl-Erik Lind  
(en av deltagarna i studiecirkeln våren 
2020) 

 

 

 

 

 

Bild från Dreamstime  
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Digitalt utanförskap – varför? 
I tidskriften Forskning & Framsteg 
2020, nr 3 finns en intressant artikel om 
Digitalt utanförskap av Oskar Alex. Av 
denna framgår att hela 10 % av alla 
svenskar känner sig utanför det alltmer 
digitala samhället. De allra flesta är 
äldre, oftast pensionärer men det finns 
även andra som aldrig kommit in i den 
digitala världen. 

10 % av svenska folket är ungefär en 
miljon människor som inte har tillgång 
till vad de flesta, främst yngre, idag 
tycker är självklart. Då måste stat och 
kommun ta sitt ansvar och säkerställa att 
det alltid finns alternativa vägar in i den 
statliga och kommunala byråkratin. 
Digitaliseringen sparar stora pengar åt 
kommunerna. Dessa borde användas för 
att ge service till dem som av olika 
anledningar ännu inte är digitala.  

Med detta sagt vill jag ändå uppmana 
alla seniorer att ta till sig den digitala 
tekniken. Den har stora fördelar, den ger 
möjligheter, inte minst att hålla kontakt 
med andra och den är inte farlig. Visst 
kan man råka ut för databedrägerier, 
men det går att bli lurad annars också. 
Databedrägerier är dessutom oftast lätta 
att skydda sig mot.  

Det finns flera orsaker till att många av 
oss ännu inte använder digital teknik. 
Kostnaden för datorer m.m. verkar för 
de flesta inte avskräcka, men ungefär 
hälften är inte intresserade eller tror sig 
inte ha någon användning av sådant som 
Internet och mejl och cirka 20 % tycker 
att det är krångligt. Det senare borde gå 
att göra något åt genom internetcaféer, 
där man över en kopp kaffe kan få hjälp 
med sina datorproblem. Enköpings 
bibliotek har en liknande service. 

Det viktigaste är emellertid att våga. En 
dator går inte sönder om du trycker på 
”fel” tangent. Det är bara att pröva sig 
fram och inte vara rädd. Till en början 
behöver du inte ens vara uppkopplad 
mot Internet. Skriva brev, göra en skiss, 
sköta enkel bokföring eller sortera dina 
digitala bilder m.m. går utmärkt ändå. 

Men naturligtvis är det Internet som ger 
de stora möjligheterna att kommunicera 
med den yttre världen. Viktigast är 
kanske att kunna hålla kontakt med barn 
och barnbarn, vänner och bekanta var de 
än finns i världen, t.o.m. med bild, att 
sköta betalningar billigt med swish utan 
att stå i kö på banken, att köpa buss-, 
tåg- och teaterbiljetter hemifrån eller att 
enkelt förnya sina recept. Sådant gör du 
inte första gången datorn står på skriv-
bordet, men tränar du en stund om 
dagen kommer du snart in i hantverket 
och så småningom går det av sig självt. 
Då kan du börja använda datorn som 
uppslagsbok eller syssla med släkt-
forskning eller vad du vill. Möjlig-
heterna är oändliga. Men det gäller att 
hålla på och använda datorn ofta. 

Det har faktiskt också visat sig att en 
dator eller ”padda” kan bryta ofrivillig 
ensamhet och minska psykisk ohälsa. 
Med en dator är man aldrig ensam. 

Sätt igång. Det är inte farligt. 
StigF 

 

 



 

 

Månadsmöte med SPF Seniorerna 
Enabygden fredag den 13 mars 2020 
 
Detta möte, som ägde 
rum på Kryddgården i 
Enköping, var märk-
bart påverkat av den 
pågående corona-
epidemin eller om det 
kunde ha med dagens 
datum att göra. 
Antalet deltagare var 
bara drygt 40 mot normalt minst det dubbla 
och sannolikt ännu fler med tanke på det 
intressanta ämnet. Detta var ett föredrag av 
riksdagsledamot Solveig Zander om våra 
pensioner. 

Solveig är mångårig ledamot av Social-
försäkringsutskottet och ingår i 
Regeringens pensionsgrupp som leds av 
Ardalan Shekarabi (S). Gruppen har med 
olika sammansättning verkat sedan 1991, 
då det nu gällande pensionssystemet 
utarbetades. Den nuvarande gruppen till-
sattes 2006 och i den finns f.n. ledamöter 
från sex partier: C, KD, L, MP, M och S. 
MP var inte med från början men är ju 
numera regeringsparti. Gruppen ska 
övervaka att pensionssystemet fungerar 
som det var tänkt och komma med förslag 
till förändringar när så behövs. För att 
lägga förslag måste gruppen vara enig. 

Tanken 1991 var att pensionen skulle 
motsvara ca 65 % av lönen inklusive 
tjänstepension som de flesta har, dock inte 
alla. Med ökande medellivslängd kommer 
det emellertid inte att bli så, om inte mer 
pengar tillförs, vilket måste ske inom 
systemet och inte tas från allmänna skatter. 
Det innebär antingen en högre arbetsgivar-
avgift eller högre pensionsålder eller båda. 
Eftersom pensionssystemet är slutet, måste 
alla pengar som betalas ut över tid mot-
svaras av lika stora inbetalningar. Detta 
gäller även när man använder AP-fonderna 
som finns som buffert för att jämna ut 
mellan åren.  

För dem, som av olika anledningar inte har 
kunnat arbeta under livet, finns garanti-
pension. Den ska täcka basala behov. 
Emellertid är det numera knappt någon 
skillnad mellan garantipensionen och den 
pension man får efter ett helt livs arbete 
med låg lön. Detta är f.n. en viktig fråga att 
lösa för pensionsgruppen. En annan uppgift 
är att jämna ut skatten mellan löntagare och 
pensionärer. De senare får ju inte några 
jobbskatteavdrag. 

Solveig tog även upp frågan om boende på 
äldre dagar. Det är svårt för många att flytta 
från billigt boende i villa till alltför dyra 
nya lägenheter, när en stor del av försälj-
ningsvinsten försvinner i skatt. Här kan en 
förändring vara på gång. Det finns även 
behov av någon form av service- eller 
trygghetsboende, innan man tvingas flytta 
till omsorgsboende. Sådana blir emellertid 
dyra, varför få privata företag vågar bygga. 

Även några föreningsärenden behandlades 
under mötet innan det var dags för kaffe 
och wienerbröd på Restaurang Krydda. 
Tack till grupp 5 för ett väl genomfört 
möte. 

För att få ta del av det nya bidragssystemet 
för föreningar har styrelsen tvingats gå 
igenom alla genomförda aktiviteter under 
2019. Dessa var 544 st med 6962 deltagare 
– minst. Hittills har detta gett 30 tkr i 
kommunalt verksamhetsstöd. 
Annat av vikt är att Enabygden fyller 40 år 
vilket kommer att firas med middag på 
Restaurang Krydda den 17 oktober. Även 
kören Västanvind jubilerar och firar 35 år 
med kakbuffé i Västerledskyrkan den 5 
maj. Andra aktuella aktiviteter är boule 
som börjar på planen vid Höken den 22 
april, kl 9.30 och fågelcirkeln som har sin 
första träff den 19 mars, kl 14 på Studie-
förbundet Vuxenskolan, Kyrkogatan 18. 
Dessa ställdes senare in pga pandemin. 

Vid pennan 
StigF 



 

 

 

Studieprogram för 
SPF Enabygden hösten 2020 

 

Information om varje enskild cirkel och aktivitet 
finns nedan. För övrig information kontakta 

Studiekommittén 
ANMÄLAN ska ske direkt till varje cirkelledare per telefon eller mail enligt nedan 
PLATS i cirklarna reserveras i den ordning som anmälningarna kommer in  
KOSTNAD 100 kr per termin, om inte annat anges bankgiro nr 5947-0559 
LOKALER Kryddgården, Källgatan 1 B    Vuxenskolan, Kyrkogatan 18   i de flesta fall 
START Studieupptakt hålls vid SPFs månadsmöte på fredag den 4 september kl 14.00  
       
AKTUELLA HÄNDELSER 1  SLÄKTFORSKNING 2 
Ledare Olle Josefsson    Ledare  Håkan Palm   
Telefon 070 824 2609    Telefon 070 883 0842   
Mail olle@josefsson.se    Mail hakan.palm@teleseum.se   
Rum Kryddgården, studierum 1    Rum Vuxenskolan   
Dag måndag, jämn vecka, 5 ggr    Dag onsdag, varje vecka, 12 ggr   
Tid 13.30-16.00    Tid 13.30-15.30   
Start den 28 sep–23 nov 2020    Start den 16 sep–18 nov 2020   

       
NYTTA OCH NÖJE med platta och mobil 3  KOLL PÅ LÄKEMEDEL 4 
Ledare Gunnar Tallnäs    Ledare  Monica Jacobsson   
Telefon 076 817 0191    Telefon 073 690 6163   
Mail gunnar.tallnas@gmail.com    Mail monicajacobsson@outlook.com 
Rum Vuxenskolan    Rum Kryddgården, studierum 2   
Dag måndag, varje vecka, 10 ggr    Dag onsdag, udda vecka   
Tid 9.30-12.00    Tid 13.30-15.30   
Start den 5 okt–7 dec 2020    Start den 23 sep 2020   

       
FRAMSTÅENDE KVINNOR 5  DET GAMLA ENKÖPING 6 
i bibeln/historien/världen    Ledare  Håkan Palm   
Ledare Berit Bergman    Telefon 070 883 0842   
Telefon 0171 272 53,     ingen mejl    Mail hakan.palm@teleseum.se   
Rum Vuxenskolan    Rum Vuxenskolan   
Dag tisdag, jämn vecka, 7 ggr    Dag onsdag varje vecka, 10 ggr   
Tid 13.30-16.00    Tid 13.30–15.30   
Start den 15 sep–24 nov 2020    Start den 23 sep–25 nov 2020   
       
SMÅLAND I, Läs och res 7  SMÅLAND II, Läs och res 8 
Ledare Sven Gustafsson    Ledare Bo Holmgren   
Telefon 070 318 0851    Telefon 0171 217 96, 070 832 8345   
Mail gustafsson.s@outlook.com    Mail bobholmgren41@gmail.com   
Rum Kryddgården, studierum 1    Rum Kryddgården, studierum 1   
Dag måndag, udda vecka, 5+5 ggr    Dag onsdag, jämn vecka, 5+5 ggr   
Tid 13.30-16.00    Tid 13.30-16.00   
Start den 21 sep–16 nov 2020    Start den 30 sep–9 dec 2020   

Vill man komma framåt ska man gå i cirkel.  
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SMÅLAND III, Läs och res 9  SMÅLAND IV, Läs och res 10 
Ledare Stig Forshult    Ledare Solweig Widgar   
Telefon 070 531 5388    Telefon 070 512 3417   
Mail stigforshult@gmail.com    Mail solweig.widgar@spray.se   
Rum Kryddgården, studierum 1    Rum Vuxenskolan   
Dag torsdag, udda vecka, 5+5 ggr    Dag torsdag, udda vecka, 5+5 ggr   
Tid 9.30-12.00    Tid 13.30-16.00   
Start den 8 okt–3 dec 2020    Start den 8 okt–3 dec 2020   

       
LÄSECIRKEL I 11  LÄSECIRKEL II 12 
Ledare Gunnel Sparrings    Ledare Irene Wiklund   
Telefon 070 531 3554    Telefon 070 653 1686   
Mail sparringsg@gmail.com    Mail irenewiklund@msn.com   
Rum Kryddgården, studierum 2    Rum Kryddgården, studierum 2   
Dag måndag, udda vecka    Dag måndag, jämn vecka   
Tid 13.00-15.15    Tid 13.30-15.45   
Start den 21 sep–16 nov 2020    Start den 28 sep–23 nov 2020   

       
LÄSECIRKEL III 13  TILLSAMMANS MOT ENSAMHETEN 14 
Ledare Solveig Gustafsson    Ledare Pia Rosenberg   
Telefon 0171 387 35    Telefon 073 680 4727   
Mail g.solveig@outlook.com    Mail pia.rosenberg52@gmail.com   
Rum Vuxenskolan    Rum Vuxenskolan   
Dag måndag, jämn vecka    Dag onsdag, udda vecka   
Tid 13.30-16.00    Tid 10.00-12.00   
Start den 14 sep–9 nov 2020    Start den 9 sep–21 okt 2020   

       
BRIDGE   15  KORTSPEL   16 
Ledare Barbro Sandberg, Ada Engström  Ledare Zsuzsanna Ström   
Telefon 073 681 5523    Telefon 0171 277 18   
Mail barbro_sandberg@hotmail.com    Mail zsuzsanna.strom@gmail.com   
Rum Bridgelokalen, Eriksgatan 12    Rum Kryddgården, studierum 1   
Dag onsdag, varje vecka, 12 ggr    Dag tisdag, varje vecka   
Tid 9.00-12.00    Tid 9.30-12.30   
Start den 9 sep–25 nov 2020    Start den 1 sep–5 dec 12020   

       
FÅGELSKÅDNING 17  Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in  
Ledare Sven Gustafsson    cirkelledare m.fl. att lära digitala mötesverktyg. 
Telefon 070 318 0851    Utbildning i Teams och Cisco äger rum digitalt 
Mail gustafsson.s@outlook.com    den 20/5 fm, 27/5 em och 3/6 fm samt i  
Rum Vuxenskolan plus utomhus    Jitsi och Messenger 
Dag torsdag, varje vecka, 5 ggr    den 28/5 fm, 3/6 em och 10/6 em     Välkomna! 
Tid 13.30-16.00    Kontakta och anmäl till Helena Westerlund 
Start den 8 apr 2021    på 0171 310 52, helena.westerlund@sv.se  

 
Studiekommittén      
Bo Holmgren, sammankallande  Pia Rosenberg, lokalbokning  
Adress Tistelgatan 17, 74563 Enköping   Adress Fabriksgatan 135, 74532 Enköping 
Telefon 0171 217 96,  070 832 8345  Telefon 073 680 4727  
Mail bob.holmgren41@gmail.com  Mail pia.rosenberg52@gmail.com  
      Håkan Palm   Solveig Widgar  
Adress Fårticksgatan 111, 74945 Enköping Adress Lingongatan 45, 74942 Enköping 
Telefon 070 883 0842  Telefon 070 512 3417  
Mejl hakan.palm@teleseum.se  Mejl solweig.widgar@spray.se  



 

 

Våra pensioner 
Redan 1913 införde Sverige en allmän 
pensionsförsäkring från 67 år. De första 
pensionerna var låga, 150 kr/år, varför de 
1948 ersattes av folkpensionen på 1000 kr. 
Samtidigt förhandlade de flesta fack-
föreningar fram tjänstepensioner. Därför 
började Riksdagen diskutera olika former 
av allmän tilläggspension, ATP. Den 
politiska striden om detta var hård under 
1950-talet. Allt slutade med folkomröst-
ning 1957, riksdagsbeslut med en rösts 
övervikt året efter och införande av ATP i 
början på 1960-talet. 

ATP är ett s.k. förmånsbaserat system, där 
pensionen bestäms av inkomsten under de 
15 bästa åren av yrkeslivet och finansieras 
med arbetsgivaravgifter. För att hantera alla 
pengar infördes de s.k. AP-fonderna. 
Emellertid visade det sig under hand, 
främst på grund av ökande livslängd och 
sänkt pensionsålder till 65 år från 1976, att 
fonderna inte skulle räcka. 1960 var medel-
livslängden i Sverige 73 år, 1990 hade den 
ökat till nästan 78 år och idag, 2020 är 
svenskarnas medellivslängd drygt 82 år. 
Därför tvingades man under 1990-talet att 
reformera pensionssystemet i grunden. 
Många av oss har emellertid fortfarande 
ATP. Det gäller alla födda 1938 eller 
tidigare och i minskande grad även för dem 
som är födda ända fram till 1953. Detta 
gynnar främst 30-talisterna. 

1991 tillsattes en pensionsgrupp med fem 
partier (S, M, FP, C och KD) under ledning 
av socialförsäkringsministern för att arbeta 
fram ett system med hållbara pensioner. 
Gruppen arbetade snabbt och det nya 
pensionssystemet trädde i kraft redan 1994. 
Då tog en ny pensionsgrupp vid och ytter-
ligare en 2006 som fortfarande arbetar med 
att få plus och minus att gå ihop. 

Det nu gällande pensionssystemet är 
avgiftsbaserat och finansieras av 
inkomsterna under hela yrkeslivet, men de 
garanterar inte en viss pensionsnivå, utan 
den styrs av såväl medellivslängd som den 

ekonomiska utvecklingen. Därför har den 
s.k. bromsen har slagit till ett par gånger 
och t.o.m. sänkt pensionerna något från ett 
år till nästa. Detta hade man visserligen 
förutsett, när pensionssystemet sjösattes, 
men bromsen kom ändå som en obehaglig 
överraskning när den blev verklighet. 
Coronapandemin kan få samma effekt. Den 
sittande pensionsgruppen, där nu även MP 
ingår, försöker därför att finna lösningar att 
stärka pensionerna. Detta kan ske på två 
sätt: antingen mer pengar i systemet från 
höjda avgifter eller att utbetalningstiden 
kortas genom att pensionsåldern höjs. Båda 
alternativen är på olika sätt aktuella.  

Den breda förankringen säkerställer att 
pensionerna i stort sett är oberoende av 
rådande politisk majoritet. Dessutom är 
pensionssystemet nästan slutet och ligger 
utanför skattesystemet i övrigt. Den 
kommande och väl motiverade höjningen 
2021 är emellertid skattefinansierad, vilket 
kan skapa problem längre fram. 

Nuvarande pension består av tre delar: 
Inkomstpensionen som förvaltas av 
Pensionsmyndigheten, premiepensionen 
som man själv får placera i olika fonder 
samt garantipensionen för dem som inte 
haft någon inkomst under livet. Premie-
pensionen har debatterats intensivt på 
sistone när oseriösa fondförvaltare har 
åsamkat spararna stora förluster. 

En helt annan sak är hur pensioner ska 
beskattas. De s.k. jobbskatteavdragen 
skulle stimulera till mer arbete. Detta har 
även skett och skatteintäkterna har ökat. 
Nackdelen var emellertid att de, som hade 
annat än arbetsinkomster som pensioner 
eller sjukersättning, inte fick några jobb-
skatteavdrag. Men pension är ju uppskjuten 
lön och även sjukersättning kan betraktas 
som lön som man aldrig fick något jobb-
skatteavdrag för. Denna ojämlikhet är nu på 
väg att rättas till, 
men det har varit 
svårt att finna 
lämpliga vägar. 

StigF 



 

 

Bildgåtan 2020, nr 2 
Här bredvid ser vi en bild av AB 
Enköpings Ångbryggeri. Den är tagen 
år 1950 av Carl Carlsson och är sålunda 
”bara” 70 år gammal. Inte så få av 
Enabygdens medlemmar borde därför 
ha sett huset med egna ögon. Men var 
låg det? 
Svar vill vi ha in senast den 13 juli. 
Sedan lottar vi ut en Trisslott bland de 
rätta svaren. 

Svaret på bildgåtan i Enabygden nr 1 är att Enköpings Apotek år 1910 låg på 
Kungsgatan. Det byggdes om rätt snart efter att bilden togs och fick ett betydligt 
modernare utseende. Märkligt nog var det ingen som svarade detta. 
 

En ny spännande studiehöst i 
Enabygden 

En ny hösttermin väntar så småningom 
på oss efter en förhoppningsvis skön och 
aktiv sommar. En mycket fin syssel-
sättning då är att vara med i en av våra 
studiecirklar. Att sitta tillsammans med 
trevliga människor, få dela med sig av 
sina erfarenheter och få nya synpunkter 
och kunskaper. Vi brukar köpa eller ha 
med kaffe/te och en godbit och det 
bidrar till ett gemytligt avbrott. 

Höstterminen i Enabygden kommer att 
innehålla 17 cirklar i olika intressanta 
ämnen. Det blir bl.a. landskapscirklar, 
flera bokcirklar och ett par trevliga 
nyheter. Se sidorna 10 och 11. 

Småland är ett stort och viktigt landskap 
med månghundraårig spännande historia 
och mängder av intressanta personer att 
läsa om och platser att besöka. Visingsö, 
polkagrisar, Taberg, Nils Dacke, Tänd-
sticksmuséet, Västervik och Linné och 
massor av annat finns här. Fyra cirklar 
är planerade om Småland och en resa dit 
kommer att gå vecka 22, 2021. 

Enköping har också en historia långt bak 
i tiden. Stadsbränder, pepparrotsodling, 

doktor Westerlund, alla vackra parker är 
exempel på sånt som hänt i vår fina stad. 
Håkan Palm kommer att ta hand om 
cirkeln ”Det gamla Enköping” och 
tillsammans med deltagarna hitta de 
intressanta episoderna i vår stads 
historia. 

Coronaviruset har haft avgörande 
inverkan på vårt samhälle under våren. 
Vi har fått lära oss social distansering. 
Ensamheten är stor särskilt bland många 
av våra äldre. Vi ska inte låta den 
dominera våra liv utan bekämpa den så 
mycket vi förmår. Pia Rosenberg leder 
cirkeln ”Tillsammans mot ensamheten”. 
Anmäl er till den och hjälp varandra till 
en ljusare vardag. 

SPF Seniorernas studiekommitté önskar 
att många tar chansen att gå med i någon 
cirkel. Man träffar trevliga kamrater, tar 
emot andras erfarenheter och delar med 
sig av sina egna under fina stunder till-
sammans när höstmörkret så småningom 
börjar komma. 

En hälsning från SPF:s studiekommitté 
genom 
Bo Holmgren 
 



 

 

Databedrägerier VI 
Databedrägerier är ett gissel som verkar 
svårt att bli av med. Skurkarna ligger hela 
tiden något före banker och polis som 
oupphörligt kämpar för att minska dessa 
vedervärdiga brott. Många offer har 
förlorat alla sina besparingar och blivit 
nästan utblottade, vilket måste vara mycket 
svårt att komma över. Risken att drabbas är 
ändå mycket liten om man håller sig till 
huvudregeln att aldrig någonsin lämna ut 
vare sig PIN-koder eller Bank-ID – inte 
till någon – inte ens banken behöver dem 
för att t.ex. stoppa ett misstänkt bedrägeri. 
Det räcker med personnummer. 

Vad gäller personnummer är vi något naiva 
i Sverige, eftersom dessa är mycket lätt 
åtkomliga för vem som helst, såväl födelse-
data som de fyra sista siffrorna. Även detta 
kan användas för att bedra oss. Det finns 
emellertid sätt att skydda sig. Man kan t.ex. 
begära hos Skatteverket att ändring av 
adress endast får ske med hjälp av Bank-
ID. Då kan ingen annan falskeligen anmäla 
att man har flyttat, vilket kan utnyttjas för 
brott. Ytterligare ett sätt är att skaffa en 
digital brevlåda som Kivra. Då får man 
post från Skatteverket och andra myndig-
heter till sin dator istället för i brevlådan, 
där obehöriga kan komma åt den. Bl.a. har 
det hänt att bedragare med hjälp av person-
numret tagit stora lån i andras namn. Med 
en digital brevlåda får man omedelbart veta 
om någon har begärt en kreditupplysning 
och kan då stoppa utbetalning av lånet. 

Ett av de fulaste knepen, som förövarna har 
tagit till på senare tid, är att ringa mitt i 
natten och berätta att en anhörig har skadats 
i en olycka. Denna behöver nu pengar för 
att komma till sjukhus. Det är inte sant! 
Sådant händer inte i Sverige och i praktiken 
inte utomlands heller. Logga absolut inte in 
med Bank-ID hur skärrad du än är. Då för-
svinner dina pengar. Ring Polisen istället, 
tel. 114 14.  

Något annat som absolut inte är vare sig 
brottsligt eller bedrägligt, men som du ändå 
bör tänka över, är om du ska låna pengar 
via en kapitalfrigöringskredit som Bluestep 
eller Hypotekspension. Många banker är 
tyvärr snåla med att ge lån till pensionärer, 
trots att våra hus kan var värda stora 
summor. Bankerna ser främst till åter-
betalningsförmågan som kan vara svag om 
man har låg pension. Kapitalkredit går 
emellertid att få om huset är lågt belånat. 
Villkoren är emellertid något luriga. 
   Säg att ditt hus är värt 2 miljoner kronor. 
Beroende på din ålder får du låna 30–40 % 
av marknadsvärdet, dvs 600–800 tkr. Fast 
detta är inklusive dina gamla lån som måste 
lösas. Räntan på krediten är f.n. 4,5 %, 
vilket troligen är ungefär dubbelt så högt 
som på ditt gamla banklån. 
   Sålunda: om du vill låna 600 tkr att ha 
trevligt för, blir räntan första året 27 tkr, 
vilket läggs på lånet, varför räntan andra 
året blir drygt 28 tkr, tredje året 29,5 tkr 
osv. Efter tio år har skulden stigit från 600 
tkr till över 930 tkr, dvs med mer än halva 
lånebeloppet, vilket är ungefär 200 tkr mer 
än ett vanligt banklån. Kapitalkrediter har 
absolut fördelar som frihet från amortering, 
men de är mycket dyra. 

Annars är det positivt med konkurrens på 
lånemarknaden. De stora bankerna tvingas 
pressa sina räntor, när uppstickare erbjuder 
bättre villkor. Men kolla löptiden, om du 
byter till någon nischbank. Den ska vara 
minst 30 år, innan banken får säga upp 
lånet. Fundera annars på vad som skulle 
ske om banken inte vill förlänga lånet vid 
kommande årsskifte, utan ska ha tillbaka 
någon miljon med kort varsel. 

Det finns också långivare som erbjuder sig 
att sänka månadskostnaden genom att 
samla flera smålån i ett större med längre 
amorteringstid. Detta är utmärkt om räntan 
sänks, men långa amorteringstider kostar 
också mycket pengar – länge. 

StigF



 

 

Profilen – Pia Rosenberg 
Framför mig finns en UNG pensionär 
bara 67 år. Vi har gjort en del livs-
erfarenheter som speglar de årtionden 
som skiljer oss. Min familj hamnade i 
Gubbängen på 50-talet. Pias i Vällingby 
när den förorten växte upp 15 år senare, 
att vi sedan blev sekreterare på 
Fridhemsplans gymnasium ökar 
systerskapet. Jag dansade bort ur 
stenografin. 

 

Pia arbetade som läkarsekreterare i 46 
år, och flyttade till Enköping med sin 
familj som idag består av 2 barn och 4 
barnbarn som hon delar sommarhus på 
Märsön med. 

Runt Pia finns en aura av positiv energi, 
så att dans varit hennes kraftkälla bl.a. 
på Skansen Bollnästorget förstår jag. 
Maken dog och Pia har tagit många 
volontäruppdrag bl.a. som sjukhusvärd 
(där är hon ju hemma i varje vrå). Aktiv 
i SPF Seniorerna Enabygden som del av 
studiekommittén och programkommit-
tén och vice ordförande i styrelsen. 
Squaredans har varit en viktig del av 
hennes liv i 19 år och alltjämt. Minnet 
av en resa till Kina kommer upp, 
gruppen dansade på kinesiska muren, 
det ni.  

Vi finns tillsammans i en grupp som 
talar om ensamhet. Som 6:ans brevduva 
passar Pia på att efterlysa nyfikna 
SPF:are till gruppen. Det är ett under-
bart sätt att lära känna Enköping och 
dess innevånare och om styrelseplats 
erbjuds kan man vara med och påverka 
framtiden för åldersrika. 

Vid pennan / Maj Kinnbo 

 
Pia arrangerar en trubadurafton 
 
Två gubbar sitter på en bänk, när två 
sköna damer passerar förbi. 
– Du, säger den ene, kommer du ihåg de 
där pillrena som vi feck i lumpen, så att 
vi inte skulle ränna ätter flicker? 
– Jo, svarar den andre dröjande. 
– De har börjat att verka nu. 
 
Anna, 7 år 
När man blir gammal får man inte knyta 
sina egna skosnören för då går man av. 
 
Nils 8 år 
Jag blir aldrig trött på farmor – men det 
blir farfar. 
 
Christian 7 år 
Håret blir grått för det har blivit lite 
mögligt inne i huvudet 
 



 

 

Om Coronavirus m.m.  
Ingen har rimligen missat att världen har 
drabbats av ett extremt smittsamt virus 
av typen corona. Det ger upphov till en 
influensaliknande sjukdom som kallas 
covid-19. För de flesta är denna lindrig, 
men sjukdomen kan tyvärr vara livs-
farlig om den drabbar lungorna och ger 
andningsproblem. Detta gäller främst 
äldre och dem som samtidigt har andra 
sjukdomar, vilket är vanligt bland äldre. 
Även yngre personer har emellertid 
avlidit, bl.a. sjukvårdspersonal i Italien. 
Dessa blev i början av epidemin massivt 
infekterade av många patienter vilket 
deras immunförsvar inte hann klara av. 

Först ska sägas att sjukdomen, trots alla 
rykten, har ett helt naturligt ursprung 
och kommer troligen från fladdermöss i 
Kina via myrkottar, men detta är ännu 
inte bevisat. Varken CIA eller GRU har 
således med saken att göra. Däremot 
passar en del mindre nogräknade stater 
och andra på att sprida osäkerhet och 
falsk information via s.k. nättroll. Tro 
därför inte på allt som dyker upp på 
Facebook eller andra ställen. 

Värre ändå är de samvetslösa individer 
som försöker sko sig på andras rädsla 
och oro. De ringer hem till äldre och vill 
sälja verkningslösa dundermediciner 
såsom kolloidalt silver eller självtester 
för dyra pengar. Tro dem inte, även om 
de som ringer säger sig vara läkare. 
Tyvärr finns ännu inget bra botemedel 
mot covid-19. Varken antibiotika, bastu 
eller vodka hjälper. Ett vaccin kan i 
bästa fall vara på väg om något år. 

Vi, som varit med ett tag, minns kanske 
fortfarande att man förr droppade lapis i 
ögonen på nyfödda för att skydda mot 
blindhet orsakad av gonorré. Lapis inne- 
håller silverjoner som dödar eventuella 

gonorrébakterier. Men tyvärr är corona 
ett virus som bryr sig väldigt lite om 
lapis. Och drick för allt i världen inte 
silverlösningen. Den är i bästa fall så 
utspädd att den varken gör ont eller gott 
– förutom att tömma plånboken. 

Vad är då ett virus? 
Jo, det består av en 
molekyl arvsmassa, 
i detta fall RNA 
(medan vi mest har 
DNA), oftast i ett 
proteinhölje. När viruset fastnar på en 
cell, skjuts arvsmassan in i cellen som 
börjar tillverka fler virus. Dessa sprids i 
omgivningen, t.ex. genom att man nyser 
ut dem. I torr luft som på vintern kan 

viruspartiklarna 
sväva ganska länge i 
små droppar, 
aerosoler, innan de 
andas in av någon 
annan. Vid regn 
försvinner de 
snabbare. 

Bild av Alissa Eckert och Dan Higgins från 
Centre for Desease Control and Prevention, 
Atlanta, Georgia, USA 

Vad ska man då göra för att skydda sig? 
För oss som är 70+ är det viktigt att just 
nu inte bli smittade alls, åtminstone inte 
förrän ett vaccin finns, men det dröjer. 
Två ting kan du emellertid göra: 
1) Tvätta händerna – ofta, främst före 
mat och efter toalettbesök, särskilt på 
offentliga toaletter, och 2) håll respekt-
avstånd till andra människor på helst 2–
3 m, men var gärna utomhus.  

Du som blir sjuk har ansvar att hålla dig 
från andra och absolut inte nysa på 
någon eller på mat i butiken. Och får du 
andningsproblem så gäller sjukhus så 
snabbt som möjligt. 
StigF

Cell RNA

RNA
Virus



 

 

Majs minnen 
När jag skriver är det 7 maj, när ni läser 
är det kanske en helt annan tid. 

Vi har läst EP och DN. Corona – Covid 
på alla uppslag. Vad skulle tidningarna 
vara fyllda av om inte farsoten härjat i 
världen. En kurskamrat till mig från 
Karolinska institutet dog 1a maj, ingen 
begravningsträff planeras. Det känns 
underligt. 

Här sitter jag med min inflammerade 
ischiasnerv sedan 2 månader. Vad skulle 
gjorts om jag var en hel människa? Jo 
små fina potatisar låg i äggkartonger, i 
väntan på att tulpanlökarna skall lämna 
plats, för att bli uppskattad basföda på 
midsommarbordet. Dessert på rabarber-
kaka, men jag skulle ju köpa en ny 
rabarberplanta, den gamla har givit upp 
efter 50 år. Det finns att köpa på torget, 
men det skulle vara MINA rabarber. 
Stopp lilla griniga Maj, se liljekonvaljer, 
gullvivor, fläderblommor. Sånt som 
naturen själv har planterat, där myrorna 
släpat frön och tappat under björken. 

 
Första vackra lördagen i juni 
i syrenernas tid och gullregnens månad

I 40 år hade vi vänner på VIT FEST 
första vackra lördagen i juni. Det var 
knytkalas, vi stod för sill och potatis, 
smör, bröd och ost, vännerna kom med 
kokta ägghalvor, hemrökt lax, Janssons 
frestelse, fårfiol, oliver, tomatsallad, en 
stor korg med räkor för dem som 
stannade till kvällen. Festen började 
klockan ett, några var kvar till kvällen. 
Stora barn gömde gottpåsar i naturen, 
som de mindre letade upp. Vi lärde oss 
att lakritspipor var No, No. En drömfin 
treåring med vita tygvantar såg ut som 
Pelle snusk efter godisfesten. Något vi 
minns är när vår krögarvän packade upp 
vad han tagit med – SOPOR. Det blev 
en familjekonferens under sälgen, hur 
kunde detta hända? Jo allt det goda låg 
nu i sopkärlet hemma i Örsundsbro. Här 
stod vi och glodde på diverse skal och 
tomburkar VID Säbyviken Logarn. Han 
berättade vad han trodde att han kom 
med. Det lät mycket gott. Andra vänner 
imponerade med att fylla kakbordet i 
köket. 
Maj Kinnbo 

 
 
 
Det är bara att hålla med Maj. Mellan 
hägg och syren borde man få njuta av 
livet. Tyvärr är det annorlunda i år.  
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Märtas klurigheter 
Utgår denna gång på grund av coronapandemin 

Istället kommer här några andra träningsuppgifter för att hålla igång intellektet även under den 
påtvingade karantänenen. Kanske kan det bli någon trisslott om vi får svar före halvårsskiftet. 
A 
En safaripark har 187 djur: tre gånger så 
många giraffer som elefanter och sju 
gånger så många gaseller som elefanter. 
 
Hur många djur av varje art finns det? 
 
 
C. Alla tre vågarna nedan är i jämvikt och 
 
 
 
 
 

3H  4K+1k 5K 
 
 
 
H = Hundar, K = Katter, k = kaniner 
En hund väger 9 kg. Vad väger en kanin? 

B 
5 4 3 
3 ? 3 
2 2 6 

 
Vilken siffra ska in i mittrutan istället 
för frågetecknet? 
 
på dem sitter hundar, katter och kaniner. 
 
 
 
 
 
 2H+4k 1H+1K ? k 
 
 
Hur många kaniner (? k) behövs för 
jämvikt på vågen längst till höger? 
 

Ackes lämnar rabatt till medlemmar i SPF Seniorerna. Ta med medlemskortet. 
 

 
 
 

Källgatan 17, 0171 330 00 
 
         



 

 

Den svenska midsommaren 
Vad vore Sverige utan midsommar, årets 
främsta högtid och mer älskad ju längre 
norrut man kommer. Särskilt midsommar-
natten förstås, när solen går ned och upp på 
en gång, om den alls går ned, och man kan 
hålla igång dygnet runt. 

Midsommar firas helgen närmast sommar-
solståndet som i år inträffar den 20 juni 
2020. Fredagen 19 juni är midsommar-
afton, men allt börjar redan på torsdag 
eftermiddag. Då drar alla som kan iväg från 
jobb och hem så snart detta låter sig göra. 
Alla bilar fylls med familj och mat och 
dryck av alla de slag och korkar effektivt 
igen vägarna bort från sta’n. Så småningom 
kommer man ändå fram till den gård eller 
stuga eller semesterby eller något ställe där 
gräset är grönt och man kan fira mid-
sommar. För gräset är ju alltid grönare 
någon annanstans. 

Tidigt på midsommarafton ska alla flickor 
– och gärna även andra – plocka sju sorters 
blommor, vilket är ganska enkelt denna 
årstid. Blommorna binds ihop med strån till 
en ring som flickorna (ibland även pojkar 
som troligen behöver dem bättre) ska bära 
som en gloria åtminstone till midnatt. 
Ingen, utom spädbarn, får gå till sängs före 
dess denna kväll. När flickorna till sist 
kommer i säng, om de alls gör så denna 
trolska natt, ska de lägga blommorna under 
huvudkudden för att drömma om sina till-
kommande … 

Under midsommarnatten har allt levande 
magiska krafter. Att bära en blomsterkrans 
eller sova på vackra blommor är ett sätt att 
få del av denna magik och kanske behålla 
den. Många sparar därför kransarna ända 
till jul – om de har överlevt den nattliga 
behandlingen. Då läggs de i julbadet, så 
slipper man bli sjuk under vintern. 

På midsommarafton ska den lövklädda och 
bekransade majstången resas. Oftast kläds 
den av kvinnor och barn medan männen 
tittar på och griper in först när den tunga 
stången ska på plats. Traditionen med 
majstänger är gammal med anor ända från 
vikingatiden Även tyska och t.o.m. gamla 
romerska seder finns med i historien. 
Emellertid restes dessa sydliga majstänger 
mycket tidigt på våren, när ännu inga vilda 
blommor växte i norr. Detta fungerade 
sålunda dåligt i Sverige varför seden 
flyttades till midsommar. 

Varje husägare ska också hugga två unga 
och cirka 2 m höga björkar som ställs upp 
på ömse sidor om entrén. De ska hindra 
onda makter från att komma in i huset, 
vilket oftast fungerar alldeles utmärkt. 
Dessutom är björkarna vackra att se på – 
åtminstone de första dagarna. 

När majstången är rest, är det dags för 
lunch. Denna är identisk över hela landet. 
Lunchen bara ska bestå av inlagd sill av 
olika slag och färsk potatis samt gräddfil 
med ägg och gräslök. Till dessert måste 
man ha färska jordgubbar med vispad 
grädde. Något annat är otänkbart på mid-
sommarafton. Orsaken är naturligtvis rent 
praktisk. Det är just vid denna tid som både 
potatis och gräslök och jordgubbar är klara 
för en första skörd i södra Sverige. 

Men var kommer sillen in. Jo, fram till 
början på 1800-talet kom stora sillstim till 
den svenska västkusten på senvåren. När 
ropet ”siilla kommer” löd gav sig alla som 
kunde ut på sjön för att fiska, fast bara män 
förstås. Det blev rejäla fångster, mer än 
någon, inklusive alla katter, kunde 
konsumera. Men sillen måste förstås tas om 
hand, för att sluta fiska gick ju inte. Så 
sillen torkades, röktes, saltades eller lades i 
ättika eller olja eller vad man kunde få tag 
på. Även konservering tillämpades så  
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småningom. Alla dessa sätt att förvara sill 
utvecklades till en konst och idag finns 
hundratals olika sillinläggningar som nu 
betraktas som delikatesser och äts bl.a. på 
midsommar. Ja, t.o.m. delvis förruttnad sill 
kan ätas med lämpliga kryddor. 

Efter lunch och vila är det dags för lek och 
dans. Främst föräldrar och barn hoppar och 
skuttar runt den mäktiga majstången och 
för ett förskräckligt väsen genom att sjunga 
sedan länge uttjatade visor, medan allt 
oknytt skräms bort. Under tiden försöker 
man likna grodor eller harar eller bagare 
eller skräddare eller bönder eller vad man 
kan komma på. Kreativiteten är obegränsad 
och utländska besökare tror inte sällan att 
de kommit till något helt annat land. 

 

 

 

 

 

 

Många av sångernas teman kan emellertid 
föra tankarna till gamla fertilitetsriter, 
vilket stämmer bra överens med födelse-
statistiken, vilken visar på en mindre topp i 
mars och april (året därpå).  
12 000 

10 000 

8 000 

jan feb mrs apr maj juni juli 

Månadsvisa födelsetal 1980-2002 

En annan orsak till allt skuttande kan 
emellertid vara myggen. Dessa har dukat 
bord vid denna tid när de flesta är lätt-
klädda. Alla nakna armar och ben med 
lättillgänglig föda måste utgöra en oemot-

ståndlig frestelse för mygg och knott. Men 
genom att dansa och skutta blir man i alla 
fall ett något mer svårfångat byte. 

Framåt kvällen tas scenen över av ung-
domar som fortsätter dansandet minst till 
gryningen på någon brygga eller loge. För 
att orka hålla igång styrker sig många med 
lämpliga drycker som även kan användas 
för att skölja ner de mer underligt kryddade 
sillarna. Emellertid tar tröttheten så 
småningom ut sin rätt, varvid det är en 
fördel att ha fyra ben. Sannolikt är detta 
den verkliga orsaken till att pardans över 
huvud taget uppfanns. Sådan är ovanlig i 
andra primitiva länder. 

Precis som den heliga julnatten är också 
midsommarnatten förtrollad. Särskilt 
magisk är nattens dagg. Av denna bildas 
inte mycket, eftersom natten är kort. Men 
den som finner nog med dagg att dricka 
kommer att ha god hälsa det kommande 
året. Ännu bättre är att kasta sig naken i 
det daggvåta gräset och på så sätt mer 
eller mindre simma i den kalla daggen. 
Många känner emellertid behov av något 
stärkande efteråt, vilket tyvärr riskerar att 
förta daggens positiva effekter och inte 
sällan resulterar i huvudvärk. 

Midsommardagen, på lördag börjar sent, 
mycket sent och är främst en dag för vila 
och kontemplation men den är även en 
populär bröllopsdag liksom andra sommar-
lördagar. Till slut är det på söndag dags att 
röja upp efter helgens festande, packa in sig 
själv och resterna av firandet i bilen och 
fara tillbaka till stadens id – samt planera 
för nästa midsommar.                       StigF 


