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Det här numret av vårt förenings-
blad ska11 som det anges här ovan
handla om lite av varje.

Vi får en rapport från vår rese-
l-edare om vilkra resnål som häg-
rar 1 den närnante framtlden.

Vi får ett par resereportage
från någon som varit med på ae re-
sor vj- redan gjort under hösten.

Yi har studieclrkl_ar där vi kan
ta 1n ännu några stycken. Anmäl
dig därför ganska snart.

Yldare redogör vår ordförande
under rubrlken n0rdföranden har
ordetrr för de just nu och 1 fram-
tlden mest aktuella frågorna eon
berör oss penslonärer.

En berättelee 1 flera de1ar
börjar 1 detta nummer, där några
medlemmar i vår skrivarcirkel står
för var sin de1.

Vi tar gärna emot bldrag från
övrlga föreningsmedlemmar. Skriv
bara en kladd för hand vl ren-
skriver det på maskin.

Glöm inte vårt Månadsmöte 6om
oftast äger rum slsta tisdagen 1

varje månad. Där förekommer a1l-
tid något trevllgt och dit är
all.a välhomna.

Redakti onen
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Ordföranden har ordet
Först v111 jag tacka skrivarcirkeln

för initlativet till_ detta oeh kornm-
ande nummer av SPF-ÅktueLlt.

Sverlges Pensionärsförbund förde
fram t111 198, en tämLigen anonJrm till.
varo trots att förbundet är landets
f örsta pensi onärs organlsati on.

198r, året då sveket mot pensionär-
erna började, året då pRO-ordf. lars
Sandberg gjorde upp med regeringen om

att vl pensionärer eliulle avstå 494 av
vår pension den så kallade devalver-
lngseffekten. Yårt förbund var eJ til1.
frågat om vår åslkt.

Detta kom kampvllJan hos de pensi-
onärer som eJ delade I,ars Sandbergs
åslkt att växa oeh därmed startade en
aktlvltet 1 vårt förbund Eom fortfa-
rande pågår. Nya förenlngar biLdas,
och medleurmsantalet ökar. Vi är nu
över 700 förenlngar och närmar oss
150000 medlenmar.

1985 blldades llåbopenslonärerna av
SPI, och vad v111 vl då göra lnom vår
förening.

Yl v111 genom vår representatlon 1

KPR (Komunala Penslonärsrådet) föra
fraur våra nedlcmnars önskemåL och
åe1kter, eorn efter behandling förs



vidare t111 beslutande polltlker.
Vl vil1 verka för att vi sjäIva

skalI få bestämma on vår ålderdom, i

tlllvaro och levnadsförhåIlanden.
Vl v111 verka för att åtderdoms-

hemmen skall vara kvar, fast I
förbättrat utförande, samt att, vi
får fungerande servlchus för dem

som önskar eådant boende.
Vi viII verka för att ge pensl-

onärer en trivsan oeh menlngsfull
tl1Ivaro. MöJllgheter att delta
I resor, studler och frisl;vård.

Yi v111 fungera eom remlssin-
stans 1 centrala, reglonala och
1okala frågor.

Vi är poJ.ltiskt och §rkligt nei
utrala.

Vl v111 raycket för att göra vå-
ra penslonärsår så bra som möJ1lg

Men för detta fordras en stark
förening, och för att vara en

stark förenlng bChöver vl många

medlemmar.

I Håbo flnns clrka 900 penslonä-
rer. Av dessa är bara häl.ften or-
ganlserade, resten etår utanför.

I(an vi få dessa som står utan-
för med oss, ökar vl vår styrka
och våra vaLda poIltlker måste
lyssna på oss och I vlss mån ftilJa
våra önskemål.

Är du penslonär? Stå lnte ensam.
Bli medlem hos oss. Vl stöder dlg.

Välkommen t111 Håbopenslonär-
erna SPF.

Karl-Erlk Degerman

ordf.
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Hörnan.
Vad en hörna är det vet vä1 var och

en. Det brukar oftast vara ett stäl1e
där det samlas damm och skräp och där-
för lnte mycket att orda om. Men det
finng o1lka typer av hörnor och den
hörna Jag ska1l berätta om är be1ägen,
I hörnet bakom Blblloleket därav namnet

Vad är det aå tOr märkvärdlet med i

denna hörna som gör d.et ,rlrt att I
fästa håbopens lonärernas uppmärksamhet
på densamma.

Jo 1 denna hörna är en fritidsLokal
och väl lnnanför dörren bjuds du på

flera överasknlngar.
Där förekommer många o11ka akt1v1-

teter de flesta Lämpliga för oss pen-
slonärer. Några kan nämnas utan att
för den skulL framhållas.

Där flnns krukmakerl och snlckarverk-
stad, som dessutom elnrlle'behöva en ln-
struktör. Där görs flna arbeten 1 tex-
tlImålnlng och mycket annat. Men oekså
andra forner av saktlllverknlng flnns.

Den som inte har lust ned något av
detta kan stanna 1 den ljusa flna
kaffeterlan, ta en kopp gott kaffe med

bröd, prata med vänner och bekanta
eIler spela något av alla säIlskaps-
spel som flnns att låna. Passar dct
bättre med skltgubbe, kan också detta
önskemål tlllfredsstålIasr -

VarJe torsdag me11an halv tre och
fem önskas du välkommen av den trevli-
ga personalen och ångrar lnte besöket.

Runt nästa hörn llgger bowlinghalleh.
Förenlngen har egen Bowllngklubb och

där flnns plats för ännu några damer ''

och herrar vllkra 11ksom vl flnner
ett nöje 1 att rull,a kl,ot.

GlLl1s



Bohuslån - Kontrasternas landskao.

Efter att I stud.iecirkelforu Läst on Bo-

huslän fciretogs t slutet av augu.sti en

hussresa d.it, fcir att på ort och stäLl-e

up:leva d,e,r, rtan studerat.

. Tiderle",en verl Llkso:l soularen 1987 t

,,, övrtgt sval och str:ndca regnig, vilket
Ccck ej däepaile hunöret på ae .(8 rese-
ruirertra.

Vl1ka intryck fick vi då av vår resa?

Jor at', lands)capet bjucter pi stora kon-

-raster t. BXo

De två näktiga byggnadsverken, Karlstens

fdst:rlng från 16OC-ta1et och TJörnbron

t'rin 193O-ta1et.

Cra 3.000 år garla hällrLstntngar t Tanun

uot betyclllgt yngre lccnstverk på Schus-

liins :snseun.

Iliktlg Datur. Ifcigar branta klipccr act dJu-

pa d,alar och vikar lnsprii.ngcla här och var.
Srärgirden ued siaa fislcelägen dlär busen

1åg och trängdes meil varand,ral J?infctrt
necl lnlandets glesbebyg3eJ.se.

l{lnnesnärken från socitetens badllv pi
180Gta1et not dagens turLster och son-

;rrgäster.
.tar allt dletta oeh roer därblll fick v1 se

och böra berättas on rurder cle 5 dagarnar
gor resan varacle.

*"t stor-b ttck t111 &rclers oeh tsirgi.tta

i, Botr arrengerat denna trevltga utfdrrl.
i tr.s.

.. I,lmerlck
Det var en tuff brud från l,Jungekl1e,
som Jämt eågs dansa oeh smlle.
Men en dag blev det stopp,
.[ sltt ben flck hon en proppr
pen blev det att llgga o v1le.

Vi reser ,
Ja visst reser vi, ibland 1ängre

och ibland kortare sträekor. IbIand
reser vl en dag oeh lbland flera.

Det här året har vl besökt lrledel-
tldsmuseet, VaLdernarsudde och Eski1s-
tuna Zoopark.

Vi åt<te på en 5-dagars trlpp titl
Norge, där vl häl,sade på 1 Kieåsen,
rrVärldens ensllgaste och mest otill-
gängliga f jällgård. t'

Skåne gjorde vl på en 3-dagarstur.
Där hann vi rned ett bes ök 1 Danmark
och naturllgtvis Poppes Revy på
Fredrlks dahl st eat ern .

Bohuslän gästade vl under ! dagar
I Augusti. Vl bodde i l,jungsklle och
gjorde därifrån dagllga utfärder 1

landskapet.
På Reginateatern har vi sett ett

F.evylustspel med Eva Roos, John Harr-
ysson, Jonny Loon och Sone Banger i
ro11 erna.

Den 1, okt. var vi tiLL Televerk-
ets Hamnarbyanläggn1ng. Den är både
hemIlg och bombsäker. Därefter draek
vi kaffe på Skanskvarn.

T111 Kungliga Slottet skaLl vi
den 19 nov. Sfter slottsbesöket
dricker vi kaffe på trångsund i något
av stälIets 1]00-talsva1v.

T111 den här resan har vi några
platser kvar i bussen.

Det här blev en he1 deL utfJ-ykter,
så kom inte och säg att Håbopensio-
närerna ligger på soffloeket oeh
rulIar tummarna.

P:S. Du som har några försIag
el.ler ldedr om resor sorn du tror kan
passa för oss ring 1111 mig.

Anders Carlsson teI. 5O5 85.
SPF;s postgironr. 4889406-7



. På besök 1 underiorden.

Den 15 hade vl en reeta t111 Ham-

marby närmare bestämt HammarbyhöJ-
den söder om StockhoLm. Där sku1le
vl göra ett besök 1 underjorden.

Vad kan då flnnas hundratals me-
ter under hyreshusen där? Ja lnte
var det frhornpersrr bonlngar som vl
fann för så flnt har det aldrlg
berättats att han bor.

NeJ I stäUet mötte vl hans mot-
sats en man vld namn Bengt Nor3.lng
eom skulle vlsa ose runt.

Vl hade komrnlt t111 televerkets
underjordlska heLt bombsäkra an-
1äggnlngar.

I stora bergrun hade byggts frl-
etående hus 1 flera vånlngar stå-
ende på stötdämpare så att de vare
s1g skadas av bomb eLler Jordbäv-
nlng. Storleksmässlgt skulle hela
stadshuset rymmas där lnne.

Inutl husen fanng telefonväx1ar
oeh här passerar det megta av
stockholmarnas sorger, gIädjeämnen
och byskvaller nen också affärer
UåAe stora oeh små.

Här fanns flera run med fjärr-
skrivare som automatlekt tar emot
oeh skrlver ut meddelanden från
hela värIden. Nordens biltelefon-
samtal går in och ut och övriga
värIden kan nås vla satellter.

ALltsammans lagras på stora da-
torer och den mänskIlga arbetssty-
rkan uppgår tlIL 40 personer.

I händelse av avstängnlng har
man egen dJupborrad brunn eget e1-
verk, kök och matsal samt stora
förråd. Det fanns rum för över-
nattning bad och solarle.

Efters om telefonlednlngarna nu
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är lagda under jord skall det myek-
et ti11 lnnan stockholms telekommu-
nlkatloner slås ut. Ufter denna in-
tressanta vlsnlng gtck färden t111
Skanskvarn där vl bänkade osg krlng
kaffeborden. Det var en förflyttnlng
lnte bara 1 geografln utan ännu mer
tidsmässlgt. Från det ultramoderna
elektronlksamhäIlet tlllbaka t11I
den tid då man var beroende av väd-
rets makter för drlften.

Sedan Mats vår aLltld l1ka duktige
chaufför lyft runt bussen och slaglt
knut på den ett par gånger kom vl
åter ut på stora vägen och var snart
hemma igen. Gl11ls

-Jaha Ll1la damen, nu har Jag
ekrlvlt ut en stärkande medlcln
som plggar upp och gör er mlnst
tlo år yngre.

-Åh kara hjärtanee. Tack, taek,
snälla doktorn - men hur går det
då med folkpenslonen?

Höst
Var buske ser ut att stå t 1ågor.
Yart träd ser ut att stå t brand.
AIII verkar vrlda slg 1 pIågor,
när det skakas av en osynllg hand.

Vem har då satt el"d på naturen?
Yem är det som skakar så hårt?
Jo hösten gav tändande gnlctan,
Och storm och Eol har hJälpst åt.

Att färga vart bl.ad som nåddes.
Att färga var stJäLk och vart strå,
1 färger som lyser gudomllgt,
och 1ånats från solnedgång och eld.

G111is

I



MOSTER

Moster var ett sjusärdeJes frun-
tl.mmer, åtmlnstone så länge hon
hade kra ft att regera över både- sej själv oeh andra. Hon var kun-

, nig i det mesta, och ingav stor
respekt. Hon saknade inte hel_- Jer humor, kkanske mest galghu-
mor, som oftast blommade ut på
någon Bnnans bekostnad.

Moster och Morbror var arren-
debönder under ett av dom stör-

/-- re skogsbolagen vid Norrlandskus-
ten. BostälIet med tillhörande
åkrar, Iåg väl placerat i sydläge
ner mot den fiskrika Lomsjön.

Med sin utrustning av manna-r-kraft, och med sina sju skinn på
näsan, var Moster väl skickad för
livet bland djuren och dom tu-
nga sysslorna på gården. . Mor-
bror arbetade ju året runt i bo-
lagsskogarna, och Moster blev då
ensam om det mesta av arbetet
hemmavid.

Historierna om Mosters Iiv och
Ieverne var på mångas täpparroch
en hel del kom också rycket ti-
digt titl mina öron. En av histo-
rierna daterar sej från en vårdag
1915, då hennes dag såg ut sålun-
da:

Klockan sex på morronen sattc,on på mjötkpallen hos sina fem
kor. Klockan tio på förmiddan fåg
hon ensam i sin kammare för atI
föda sitt första barnr En flicka,

, ,^spm ännu lever, men som föddes
' ,ägon vecka för tidigt. Klockan

två samma dag, stod hän med gre-
r pErl i högsta hugg ute på gödsel-

högen bakom lagårn och lade ifrån
gluggen, som det hette. Vid fem-
tiden om aftonen kom hästen och
Morbror hem från skogen, och vän-
tade sej mat på bordet och vatten

' och hö i spiltan. Klockan sju på
kväl len satt hon åter på mjölk-pallen hos sina kor.

Naturligtvis blev Morbror båOe
överraskad och förskräckt när han
kom hem, eftersom nedkomsten inte
var väntad förrän någon vecka se-
nare.

-Varifrån har du fått den här
skrynkliga murklan ?, frågade så
Morbror lite mera på skäm[. Hen-
ne har jag grävt fram ur dynghö-

gen idagr sVarade moster lika
skämtsamtr och så var det inte
mera att titlägga just för den
stunden.

Ja, så gick det tilt när det
första barnet komr och eftersom
Moster fick fyra baren till på
olika dramatiska sätt r sås det
ofta ironiskt, Btt alla fem
barnen var framgrävda ur dyng-
högen.

Hos moster och mina fem ku-
siner tillbringsde jag ett par
sommarveckor under barnaåren.
Det skedde först sedan jag lärt
mej att cykIa, så att jag själv
kunde trampa dom fyra milen
mellan hemmet och Mosters bo-
ställe. 0ch faktiskt, jag tyck-
te det var riktigt roligt att
vara där, även om det var Spar-
samt med verklig frihet utan
tvång. Barnarbete var något na-
turligt och hö9st tillåtet i
Mosters hem, något som vi ungar
fick känna ev. Men fyra livliga
pojkar med endast tre års å1-
dersskillnad, kunde ju ha många
härIiga stunder tillsammans.

En av våra uppgifter var
att förse hushåtlet med fisk
från Lomsjön. Den uppgiften var
1ätt, och dessutom rolig. vi
hade nämligen Iärt oss en ur-
gammal metod att fånga många
och stora abborrar på. Vi gick
ut i skogen tidigt på morronen
för "!t hugga oss tre eller fy-
ra små risiga grenar. Dom band
vi tilthopa tiIl ett stadigt
risknippe tillsammans med någ-
ra gamla hästskor som sänke. I
den andra änden av repet som vi
band med, fäste vi en plankbit
som flöte. Vi lade risknippet
i båten och rodde ut titl ett
som vi trodde lämpligt ställe,
och där osänkte vi ner det för
ett Iura abborDerna titl en fin
grynna och lekplats.

Iidigt nästB morron gav vi
oss pojkar iväg ut ti11 grynnan
försedda med mask och spön. Vi
lämnade flickorna hemma, f6;-
dom vBr för små i vårt säI1-
skap. Vi var ju alla fyra mel-
lan nio och tolv år gamla, och
fl ickorna bara mellan sex och
sju. forts.l nästa nr.



Potatiskn ö1 en.

Det har sina fördelar att bo 1

en potatisodlarbygd. Även om prl-
set varlt högt har vi ändå lnte
saknat den kära knöIen på vårt
matbord. Vid ett samtal med en av
våra kända odLare, lars From Stora
HäIIby, fick jag veta att han 1 år
fått ilexporterar av sin potatls
til1 lappland. Detta har aldrig
hänt förr under hans mångåriga
odling av potatls. Däruppe har
potatisskörden slagit helt fel
i år.

A. C.

Bekantskap önskas
med trevllg herre för utbyte av
åsikter om kultur och 1lvsåståa-
nlngsfrågor samt annat som hör
tiIl livets gJ,ädjeämnen.
Svar t111 rT,lten Duvatt
Poste Restante 198 OO BåIsta.

Du som lnte är medlen I före-
nlngen nen ändå v111 ha tldnlngen
1 fortsättnlngen fyll 1 nedanstå-
ende lrupong och sänd den tl11.

Karl-Xrlk Degerman
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HöstmorEon.

Jeg andaa d,Jupt och kilnaer dcn doft

den d,oft col år börtent egen

den doften btlibe när nettens froat
bittt atrtar där utc pl tegen

dend,oft eor bldu vtatrr.

Oud I lter rcJ finar torgoa tval
där Ja6 går lellen gulrödc Lönaer och

det är venodrfyllt t utn dal

när Je6 hör bur rtegen de retpar

I grärett frortlgr eLönbet

Iea äa lyrcr röauunaa lleaar röd,e

iln blouer lJungen 1 doftenrlc ftag
Än bär tuyornr liagon eoa glöda

Jeg vill latc tänLa pt vinter llng
nen vet att den är på väg.

Den här etigeu är rta änglenarL

ned färgsr !o! Iyaa ocb glödr

t ea glänta där froaten rJ varit atarl
en tlera flugrvaupar atårbärllgt röda

EeB suart aLdl rllt vare vltt,
bera vttt.

Astrld Carlsson

Fruktskörden har
sämsta på många år,

1 år varlt den
De som fått nå-

att den är då1ig,
rönnbärsmaI.

I

esPAr

gon frukt beklagar
fulL av akorv och

A. C.

fack för den här gången och på

återseende önskar, Redaktionen.

a,


