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Redaktionen önskar sina Iäsare
1oa fortsättnlng På ett nYtt år och

att a1la edra förhoppningar går i
uppfyllels e .

Våra förhoppningar att vårt före-
ningablad ska1l fy11as med alrtuella
inslag ska11 vi så tångt möjIigt
försöka uppfy11a.

Redan 1 detta nummer, det första
för året, kommer, enligt vårt tycke,
en vä1 avvägd blandning av skämt
och a11var, poesi, och prosa, och vi
hoppas att våra 1äsare skal1 få en

stunds avkoppling. Samtidigt vi1l
vl ge information om det som hän-

r-der i vår förening.
Nu som tldigare har ordföranden

sin stående spaIt, reseledaren 1i-
ro

-kasä, 
även om han i dag hamnat på

sista sidan.
Ett nytt avsnitt av följetongen

om rtl.-osterrr är infört o. s. v.

. Lnskar er en trevlig Iässtund 8ör.
Bedakt i onen.

Titta i din 1åda!
kanske nffiing an-
tecknat och gömt. Kanske en li-
ten dikt eller andra tankar. De-
la med dej ti11 S P F - AktuelIt
Vi hjälper dej gärna med ren-
skrivningen.

Ordföranden har ordet.
1987 blev för vårt förbund dlstrlkt

och vår förenlng en ny framgång med

ökat medlemstal. Förbundet ökade ti1I
120835 medlemm&r=9r 9%. Distrlktet
tiII ?725= 1418% oeh föreningen tiI1
155 medl€hrnäf = 1715% ökning.

För denna framgång, I vilken vi
alla är delaktlga, ska11 vi inte klap-
pa oss för bröstet oeh ropa hurra så
bra det går. Nej vi skall fortsätta
och se framåt.

Det som ligger närmast är äldrebe-
redningens betänkande. 3etänkandets
flesta försIag och uttala.ncten kan va-
ra riktmärken för hur vl som pensio-
närer borde ha d.et i vår tillvaro.

Ivlen när man Iäser betänkandet kan mar

unCra hur de styrande tänker. Här ta-
las det på futtt allvar om avveckJing
av institutionsboendet.

Alla kan ej bo 1 egna 1ägenheter
även om servlcehus stälIs som aIlter-
nativ. Ylssa Famla måste ha ständig
t1I1syn aå ar servicehus inp'et all-ter-
nativ ty där skall hemtjänsten arbeta
med tldsbestämmda besök.

Nej min uppfattning är. Vi måste ar-
beta för att ålderaomshem får finnas
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kvar, dock med en moderniserad ut-
forn.nlng, men ::ed personal för
dygnet -runt - pas sning.

Vi bor i en kommun där penslonär-
er (min personllga uppfattning) har
det ganska bra med. ornsor'gen.

Vi har politikernas uttalande om

att Yästersol skaI1 finnas kvar 1

minst fem år.
Vi arbetar för att vl ska1I få

bättre måltldsservice. Avtal borde
kunna träffas med restauranger, så
vl får äta vår lunch där det pass-
ar oss bäst.

Så t1lL förenlngsarbetet. Vl
fortsätter med våra urånadsträffar
sista tlsdagen 1 varJe månad kl 14

i lviedborgarhuset.
Jag hoppas att den härI1ga stäm-

nlng som råder där ska11 fortsätta.
Inför va1et i, september kommer

samtliga politlska partler t111 en
studieelrkel rrPenslonär 1 tldenrl
oeh informerar om sina valprogram.
Du är väLkonmen som deltagare, vl
träffas onsdagar kI 14.

Vl ska1I då stäUa frågor on vad,
de o1lka partlerna v111 göra för
oss penslonärer.

De budskap som polltlkerna kommer
med ska11 vl vldarebefordra vld
kommande månadsträffar.

Nu är mltt utrymme snart slut.
Vi träffas. Vi trlvs. Vl har lD-

genäm samvaro 1 Håbopenslonärerna
av SPF.

KungöreIse

I god tld innan vårarbetet 1 träd-
gården, eller annorstädes där gräv-
nlng förekommer, börjar, må ftlJand.e
kungöras.

Många tror att en spade är ett
t11lhygge och behandlar den därefter.

Nej, spaden är ett lnstrument oeh
bör behandlas som ett sådant. Är man
rädd om sln spade kan man ha nytta
av den 1 flera dagar. \

Före användandet bör skaft oeh
handtag gnldas 1n med valkpasta så
att ej valkar I händerna uppstår.
Även bladet bör gnid.as in, och då
med spadglidfett, v11ket gör gräv-
nlngen tiLl ett ännu större nöje.

Efter avslutad grävning el1er fö-
re rast skall föl jande lalrttagas:

Skrapa rent instrumentet (spaden)
medelst medföljanCe spadskrapa men
försiktigt så att ej repor i spad-
bladet må uppstå. 0m repor trots
förslktighet uppstått ska11 ifråga-
varande repor omedelbart fy1las med_.

spadreplaeklsom finns att köpa 1 1. _,-
litersfat i. närmaste färghand.e1.

Spadreplacket påstrykes med mjuk
pensel (rengöring av pensel: se sk -
ötselanvlsning för målarpenslar).

Vid fortsatt grävning ska1l blad-
oljan noggrannt borttorkas från spa-
dbladet innan nytt spadglidfett å- ,

nyo påstrykes.
Följer du dessa anvisningar kommer.

du att få stor g1ädje och nytta av
detta utomordentllga instrument.Larl-Erlk Degerman ordf.

Eurt Nyström



Detta hände nyåret 1988.

Jag pratade 1 telefon med en av
våra goda vänner genom alla år här
I byn. Vi önskade varandra en god

fortsättning på aet nyss påtOr3aOe
nya året. Vi pratade 11te hit och
dit, då jag nämnde att det snart
var tid för mej att flytta.

Jag hade redan börjat packa en
de1, sådant 6om jag var säker på,
att jae inte behövde före fJ.yttning-
en. Då frågar han hur 1änge det är

__sedan Jag kom tiII byn. t'Jag minns
att jag inte var glft vid den tiden'j
sa hanf så det måste vara närmare
femtio år sedan.rr ttsnä11a du|t ava-

7r^, iagl' det är femtifyra år senrt.
-oDa säger han:rrJarnog minns jag

att det är länge sen, men jag mlnns
också hur snygg du var på den tiden.
Du hade en jäk1a snygg figur, oeh
håret var gnistrande rött. Vi var
rnånga som var llte avunds juka på
Sven, att han kommit först, och att
han höl1 dej gömd där uppe bakom
skogen eå 1ängetr.

Det kändes konstigt att höra det
fdär efter så många år.

När vl slutat prata, gick jag
fram til1 spegeln för att försöka

4,utröna, hur jag kunde ha sett ut på
den tlden. Men det lyckades lnte,
överallt var det för mycket av all-
tlng, utom håret, det var mindre

" ti1l omfånget och blekare i färgen.
När jag stod där oeh tlttade, kun-

, d. lrunde jag lnte tåta b1i att tän-
kä, om han ändå sagt det här tiII
mej för femtlo år sedan, när jag
fortfarande var blyg och Led av.
nindervärdeskomplex. Vad det skul1e
fy1Lt mej med g)"ädje.

,
Ja, jag kan ju lnte neka tiIl att

det g1äder mig också nu. Tanken att
det har funnits en tld i mltt 1iv,
då andra tyekte jag var snygg.
Sjä1v såg jag bara allt det nega-
tiva på Oen tiden.

När jag väntade barn, bad jag ti1l
Gud, att ingen sku1Le bli rödhårig
elJer fräknig som jag var.

Jag vi11 he11er inte neka til1 a.tt
jag tyeker våra barn blivlt rätt
snygga, men snart är det tid för dem

att börja åldras.
Hoppas någon talar om för dern hur

snygga de är medan de är unga, men

också uppmuntrar dem med ett så-
dant uttalande på åfaerns höst.

Astrid

att räkna får-

En farmare hade 100 får. Nogsamt
räknade han dem varje kvälI då

dom skulle in i nattfållan.
Till slut tröttnade han på det
ständiga räknandetroch han slu-
tade därför vid omkring antalet
åttio. Han övertygade sej sjäIv
med att säga:

"Ja, har det stämt ända hit, då
kommer det säkert att stämma med

resten också " .
GI.

0m du älskar någon g1öm aldrlg att
avlsa det så ofta du får tll1fäI]e.

Om du hatar någon förträng det.

a

GG
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Moster.. forts. med ett nytt avsnltt

Stimvis med stora och feta ab-
borrar hade nu samlats vid ris-
grynnan, och för oss var det ba-
ra att dra upp så fort vi hann.
När vi tagit upp så många fiskar
så vi trodde det skulle iacta för
ett par dagars behov, smög vi_ oss
iväg bakom vassarna til t ett
härIigt bad utan bevakande och
fördömande ögon.

Klockan var ännu bara nio på
f örmiddagert r och vi hade god tid
på oss innan vi måste rarå hemma
med middagsmå1et . F isken skul le
också vara fjälIad och rensad in-
nan vi överlämnade den till Mos-
ter, men det skulle ju vara snart
gjort med vant handlag. Båten
förtöjde vi noga vid strandkanten
och nu skulle vi utnyttja frihe-
tens timmar. Äventyret lockade
för fyra pojkar, som idag också
slapp i från påhänget av småflic-
korna.

Vi upptäkte en flotte som Iåg
i strandkanten, och vi började
undersöka om den var användbar.
Jo minsan, det var den. Vi bes-
löt enhä11igt att med hjätp av
den ta oss över tiIl Koholmenrsom
1åg så inbjudande strax utanför.
Det skulle inte ta så 1åmg tid,
och förresten hadde vi ju ett par
timmar på oss. Ett par störarrsom
vi hittade, hom bra tilt pass som
stakhjä1p när vi skulle ta oss ut
från land, och sedan hade vi tur
med vinden. Några minuter senare
kunde vi landstiga på holmen och
ta det nya landet i besittning.
Här fanns mycket att upptäeka,och
tiden bara rann iväg. Robert, som
var den äldste av oss, hade läst
Robinson Crouse, och han iklädde
sej snart den rollen. Vi fick
namnen Måndag, Tisdag och 0nsdag.
Vi började diskutera överlevnads-
problemen. Bostadsfrågan kunde viju lösa genom att bygga en ris-
koja r och matbestyren skuIle vi
nog också klara hyggtigt. HeIa
sjön var ju fuII av fisk t. ex.

Ja, här skulle vi ha kunnat
stanna Iänger of, vi inte haft en
de1 förpliktelser att sköta.Vi
hade ingen klocka, men Förstod
ändå att frihetens timme snart
var förbi.

Men när vi kom ner till stran-den igen för att med vår flotte
ta oss tillbaka ti11 fastlandet

upptäkte vi att flotten inte
allsIåg där vi 1ämnat den. I
vår iver att komma fort iland
på holmen, hade vi glömt att se
titl att flotten blev ordent-
ligt förtöjd. Nu låg den ett
bra stycke ut- e på sjön och
guppade helt oåtkomlig för oss.
Vår simkunnighet var inte att
Iita på, och trots att avstån-
det inte var så stort, vågade
vi inte ta den risken. Robert
berättade, att moster en gång
hade fått för sej att hennes
gris skulle få ha §ommarnöje^på
holmen, , men han hade inte
trivts där utan simmat tillbaka
hem igen. Men det var grisen
det och inte vi.

Vår djärvhet, som till för
en stund sedan inte visat någ-
ra gränser, började nu övergå
till byxångest. Vi började att
skylla på varandra om vilken av
oss det var som tagit initiativ
till vår utflykt. Vår respekt
för Moster var stor, och vi
förstod, att hon för Iänge sen
hade väntat oss hem med even-
tuell middagsmat. Hur skulle vi
kunna förklara oss, och viI-
ket straff skuIle utmätas åt
oss? Men vi kom överens omratt
det enda vi kunde göra var att
försöka bli uppmärksammade i
vår belägenhet, och sen ta kon-
sekvenserna av vårt handlande.

Det bästa sättet att bIi
uppmärksammad på var givetvis
att göra upp eld eller genom
att ropa. För att göra upp eld
Fordrades tändstickor, och det
hade vi inga, och inte heller
fann vi det 1önt att gnida två
träbitar mot varandra tills det
bör jade brinna. Det kunde .ju tafleia timmar r orr det övernuvud
taget gick, och så länge kun-
de vi inte vär)ha, f ör då var
det omöj ligt att komma hem i
tid.

Att gB oss titlkänna genom
att ropa fordrade att det fanns
någon som hörde ropenr och det
var högst tvivelaktigt att nå-
gon annan än Moster gjorde det,
eftersom den närmaste gården
var den vi bodde i. Det dög ju
inte att hon skulle bI'i den som
först fick reda på vår be1ägen-
het.
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Det skulle hon förresten få om någon
annan räddade oss också, och sen skulle
vi få sota för vår misslyckade utflykt
under lång tid framöver. Nei, det här
måste vi försöka att lösa på egen hand
så att ingen annan fick reda På Aet.

Jag föreslog då att vi skulle göra
en ny ftotte. Eftersom vi hade kommit
hit på en sån, så skulle det väI gå bra
att åka tillbaka på samma sätt.

-Fattar du inte , sa Robert, att vi
inte kan bygga någon ny flotte. Vi har
ju varken rep eller spik eller ens en
yxa att hugga virke med.

Jag hade fortfarande kvar ett litet
uns av optimism, och föreslpg därför'
att vi kanske kunde hitta några bitar
massaved i skogen. Sen kunde vi väl få
ihop dem på något sätt.

-Tror du att bolaget bryr sej om att
avverka skog på en så här liten plätt'
då är du dummare än tåget, sa Robert.

-Men vi kan väl i alla faII leta, sa
jag, och så blev det.
Någon kvarglömd massavedreller ens märl6-

en efter sådanrfanns intermen vi hittade
i stället ett par halvruttna vindfällen
som vi kunde bryta loss.

När vi hade släpat och rullat dem ner
till stranden,började vi söka efter nå-
got att binda ihoP dem med, men omöj-
ligt. Men inte ens vide fanns detr som

annars minsann brukade växa efter siö-
stränderna.

Men så kom vi på att dom två gamla
stockarna inte kunde bära oss aIIa. Det
räckte om en av oss gav sei iland för
att hämta båten. Då behövde vi inte
binda samman stockarnarutan det gick
bra att hål]a en stock under var arm
och simma iväg. Vi rullade ner stockar-
na i vattnetrfastän dom var så porösa
att dom knappt höIl ihop.

Varken jag eller Robert ville anmäla
oss frivilligt för simturen. Då beslöt
vi att dra lott,för så gjorde alltid
både sjörövare och upptäktsresanden vid
farliga och spånnande uppdrag, och här
fanns båda momenten.

Lottdragningen utfördes med pinnar,
som vi brutit av i två olika längder.
Robert bestämde,att den som fick den
längsta pinnen skulle utföra uppdraget.
Jag protesterade och menade att detta
vai fusk. Det var atttid kortaste strå
som gällde,för så stod det i alla be-
rättelser.
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Det är bara då man använder strå,sa
Robert, Använder man pinnarrdå är det
alltid den längsta.

Vid dragningen var det jag som fick
den längsta pinnen. Jag började genast
ta av m;i kläderna för att komma iväg
så fort som möjti9t.FörberedeLserna ha-
de tagit alldeles för Iång tid'

När stoekarna legat i sjön en stund
och sugit in vatten, fanns det inte kvar
så väråt mycke lyftkraft i dem' Jag gav

mig i alla falt iväg med en stock under
,"i;" arm. Så längä iaq kunde 9å På

sjö6ottenrvar det inga- problem,men när
fåtterna inte längre nådde ditrblev det
strax värre. Den ena stocken blev snart
tilI ingen hjäfp,då den smulades sönder
i småbi[ar. Den andra försökte jag vän-
da på tvären och få under magenrmen det
gick inte bättre än att jag tappade den

äch på ett ögonblick hade den kommit
utom räckhåIl.

Nu kom Paniken, och iag kände hur
jag började siunka. Fast jag kavade på

meä båd; armar och ben,och anände mei

av den litla simkonst jag lärt mej'kunde
jag inte håIta mei flytande. Jag fick
ia emot den ena kallsupen efter den an-

dra, och iag kände hur krafterna för-
svann i samma takt som skräcken till-
tog. Nu skulle iag dö.. För ett ögon-
blick svartnade det för mina ögon, och
i nästa ögonblick så9 jag ett fyrverke-
ri i regnbågens alla färger.

På ett ögonblick passerade mitt liv
revy för mejrett ögonblickrsom kändes
långt som timmar. Jag mindes Mosterrsom
med skärpa i rösten förbjudit oss poj-
kar att spela kort om söndagarna. Mos-'
ter sa alttid, att den som spelade kort
" sjöng ur Djävulens psalmbok", och den

syndiga företeelsen var strängeligen
fbrbjuOen. Inte för att vi småpojkar
hade någon kortlekrmen nog hade vi i
smyg selt när dom stora pojkarna spelat
poker bakom laduknuten ibland.

På vardagarna skulle sysslorna skö-
tasroch på söndagen var det kyrkdags
och på sin höid kaffe med sockerbulle
efteråt på Ullas kafe. Jag tyckte att
jag kände doften av nykokt kaffe och
färskt bröd, det var himmelskt.

forts. i nästa nr.



Uo:å.t v"ig-:arna.

Lasse är feu år, och en riltlgt pigg och

ltvlig krabat. Han bor uecl stna fciräId-
rar 1 en fcirort t111 Stcdcbolml och fa-
alljen bnrlcar tlllbr.i.nga sina senestrar
hos Lass6norfar och uorocrl so:u, bcr på

en gå,rd, på landet.
Itir är en härllg niljö, tnte ninst fcir en

feni.ring. tsara aIIa spännande hus att le-
ka i t. ex. vedbod,enr J.ad.an och den garnls

ladugård,en, sotr nu står torn sed,an djuren
såIts.
Lasse pappa tyeker tnte on att gå sysslo-

a.Iös pa sl.n semester, utan vtII g:irna ha ni-
got fcir händ,er. Si en clag när han ser hur

en lucka t111 slcuLlen på ladugården bara

tringer på ett gingjärt,, beslutar han slg
fcir att åtgärda d,etta. i.Icrfar tycicer odc-

så att ilet är bra, f<ir han är inte så bra

1 beaen och orkar lnte klittra på stegar

ldngre
Utnrstad, raeit nidvändiga verktyg pik;rjas
reparattonenr zten bara efber nägra fi tran-

narslag visar det slg, att ln:ranfir vägg:n

fiuns ett getingbo, clär tnnevånaraa nu blir
stiirda och därfcir gir ttll anfall på bred

flont not frld.störaren. Oosvärtaad av dessa

et'"riga djur fcirsöker rnr Lasses pappa att
ned. aIIa ueclel fly ur sin besvrirJ.iga sLtu-

ation. Han fiktar ueil anu.arnar soro oa ban

d.irigerar en stor orkester. Lasser scEI

står neclanfcir på :arl:en oeh åser det he1al

tycker det ser nyeket lustigt ut. Aldrig
har han sett sin pap)a Uira sig it si h'ir.
Forb springer han ta ttll norfar cch ncr-
a:r $r att berritta cn händelsen.
ttOj, ojr cjrttsäger nornor, vad sa pappa cti?

Lasse funrl.erar eii tag, cch si lrlgar hanr

'rFir jag säga fuIa ordr'?
tri,leirrr svarar ixcrscrr rrd'et få.r du intert.

rI så faIlt,, stger tasse, ttsa inte pap)a

nå,gcnting, :ten nu fö:.si-i- jc.S varljr ecr-
far cch Excrl!.cr kallar pap?a fir stn svjr-
scnll,

K. S.

ENSAMHET

Jag saknar den vän jag blev utan
och sitter vid bordet och ser
genom isrosens mönster på rutan
hur ensamhet tränger sig ner.

Med ryggen mot brasan jag tänker
på a1lt som jag fordom har fått
av vänskap och värme hos vänner
som lämnat mej ensam och gått.

Ensam med minnen och tankar
mitt inre ropar och ber
att någon mig ännu betraktar
som värdig att ta och att ge.

Skuggor från brassken på härden
får skingra min ensamhet
genom mitt titthål mot världen
jag anar en ljus evighet.

Göte Ingelman Jan. I988.

På jobbet dagen efter.
Man talar om ny bekantskap.
rrIV-n glck sönder I går kväII så

jag pratade med min fru 1 stälIet.
Hon är faktlskt en rlktigt trev-
1ig människatr.



Manså1der.

Man hör ofta ordet mansålder.Men
vad detta uttryeker är inte 11ka
s jä1vk1art.

oEn mansalder är väl närmast att
, betrakta som ett människoliv, man

e11er kvinna, och ett människoliv

. kan mycket väl jämföras med en älv.
Denna 11ksom människolivet, bör-

jar någonstans 1 det fördoIda. långt
uppe bland berg el1er fjälltoppar
börjar detta, vilket senare skal1

^b1i en stor ä1v, som en nästan o-
synlig rännlI mellan några stenar.

Samma är det med ett människoliv.
.r'Det är inte 1ätt att veta var eIIer

exakt när det började, helt pI öts-
ligt är det bara där, liksom ränn-
ilen förvandlats til1 en bäck, 1il,-
nar den människobarnet, där den i
glada språng far nerför branter och
stup.

Ifterhand växer bäcken tiIl en
ä1v, men fortfarande skyndar den
fram i en smal fåra me11an höga
älvbrinkar, som den ständigt stöter

,^ emot, liksom andra hinder den möter
på sin väg.

I'len nu har den också kraft, att
här och där bryta sig en egen ström-' fåra, då den inte finner sig i att
föIja den gam1a. Den är oberäknelig
i sitt I opp, liksom en tonåring,
med branta kurvor och tvära kast.

längre fram vidgas älven, strän-
derna drar sig tillbaka, vattnet

' rinner 1ångsammare. Så fortsätter
den över sIättl-andet i jämna kurvor
oeh allt lugnare tempo. Här teh där
en svacka och strömr,ren ökar tilI_
fälligt, men den återgår snart til1

7

sitt makliga 1opp.
Då livet liksom älven når sitt

slut, når havetr upplöses den helt
och förenar slg med detta utan att
1ämna minsta epår.

Hur etor den än varlt, och vad
den än stäl1t t111 under sln väg
har lngen betydelse, a1lt försvinn-
er 1 g1ömska. Gillis

DET JlR RCI,IGT I\ED BO'',rIING.
X,om med du också. Vl bowlar tis-

dagar kI.14. Om SpF-föreningen har
nagot arrangemang samma dag spelar
vi i stäILet på torsdagen samma tid.

Ring Xarl- Gustav te1 5BZB3
eller Erik t' 57892

I
I

Välkommen i 1aget.
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RESOR TORSTA HAIVÅRXT 1q88.

Vi startade den 21 jan. med ett
teaterbesök på Oscars där Bosse
Parnevik hölI ett bejublat party.

Han hade he11er lnga aå1fga med-
hjälpare med bLand andra Siw lvialm-
kvlst, Hans Josefson och Ulf L,ars-
son. Våra 50 lnköpta blljetter
glck snabbt åt.

Tlsdagen den '16 febr. skall vl
besöka Dagens Nyheter. Hj.t får vl
komma 40 st. och dessa platser
gick åt innan v1 hunnit starta
månadsmötet den 25 januarl. Jag
har i dag (aen 2/2) 1O st. på vän-
telistan. 0m det blir c:a 20 st.
ti11 går det att ordna ännu en
resa dLt.

Onsdagen den 16/l skall vi åter
besöka Kungllga Slottet och den
här gången llvrustkammaren. Det
ob1 igat orlska stadsrese-kaffet
drlcker vi även denna gång på

lJet
den

var a1lt vl kan bjuda
här gången. Yi tackar

(u 5'l

tL\I
\t\{, BLB[11l\
å\'tT [6§Tå

N'r't

Pånsionärerna ska få sin kompensation men det måste få dröja,
säger finansministern

Kaff6 Gl11et och nJuter av den
fina 1500-ta1sml1jön. 0BS avre-
setlden från Bå1sta järnvägssta-
tlon som är 11..45: Beräl<nad hem-
komst c:a 17:0O.

Onsdagen den 20 aprl1 besöker
vi Stadsmuseum. Mera uppglfter om

den utfärden kommer 1ängre fram.
I maj kommer vl att åta titt

Dalarna på en heldagsresa. I för-
pIägnaden ingår för- och efter-
middagskaffe samt luneh på en gam-
ma1 gästgivaregård. Vidare beskeÅ,
härom kommer med posten 1 sambano
med kalle1se tiI1 månadsmöte.

En resa tiI1 leninerad 12/5.
Den varar i 5 dagar. Se ka11e1se
tilI årsmötet den 25/2.

Vl som tar emot a.nmälningar
ti1I resorna är.

Anders Carlsson Ol71-505A6
GiIIis Gårdman " 57734
Med de bästa resehälsningar.

Anders

återseende önskar.
Redaktionen.

,tt 5?r,Å[\\ \Nt,
itL\I r{§ut qrr
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