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Om minnet
f\m man betänker att huvudet
Lrlvid 65 års ålder, pensions-
åldern för många, är fullproppat
med minnen, hur skall det då inte
vara vid 80 plus? Helt enkelt över-
svämmat. Det är inte konstigt att
minnet vid stigande ålder fallerar.
Det finns bara inte plats för mer.

Jag brukar säga til1 mitt yngsta
barnbarn, 10 år, att hjärnan är som
en hårddisk, till slut blir minnet
fullt. I din finns fortfarande en
massa plats, och uppgifterna är
lättaattfå fram. Min är full, och då
fattar han att mormor ibland ver-
kar litet borta. Jag kan undra, om
han så småningom kommer ihåg
mig som jag minns min mormor,
som upplyste mig om att ligger
inte glasögonen på skrivbordet,
finns de antagligen i kylskåpet.
Det har jag under årens lopp berät-
tat som en rolig historia, men fat-
tade då aldrig riktigt innebörden.

Minnena från ett långt liv lig-
ger packade därinne i huvudet.
Vilka kommer vid eftertanke upp
till ytan? Det kan man förundrad
fundera över. Är det de glada min-
nena, som man giirna delar med
sig av, eller är det de sorgliga, som
man helst behåller för sig själv.

Vi flck många svar på vår förfrå-
gan inför detta nummer. Många är
barndomsminnen, Stockholm forr,

resor minns flera och för några dy-
ker yrkeslivet upp, men underligt
nog i ett tidigt skede. Kanske det
fria livet som "årsrik" pensionär
trots allt 2ir det optimala.

Men så är det förstås det där med
närminnet, varför kommer jag inte
ens ihåg min väns namn, niir jag
skall presentera vederbörande.
Eller den diir fllmen, som jag såg

förra veckan, vad tusan hette den?
Var la jag nycklarna?

Sluta grubbla, så brukar det mes-
ta dyka upp. Och allt beror ju på
att huvudet är överfullt. Det där
senaste har svårt att tränga sig in
på plats.

Agneta Liljedahl

Redaktör

tlis tttzn
Nu fnns extraläsning till tidningen
på uår hemsida (se nedan)!

AKTUELLT
April
4 onsdag 10.15 Vandring
11 onsdag 13.00 Studiebesök
17 tisdag 14.00 Månadsmöte
1B onsdag 10.00 Vandring
24 tisdag 16.30 Studiebesök

Maj
2 onsdag 09.50 Vandring
8 tisdag 15.00 Cafö Opera
16 onsdag 10.00 Vandring
24 torsdag 14.45 Studiebesök
29 tisdag 14.00 Månadsmöte
30 onsdag 10.30 Vandring

BETALNING
Nytt for både månadsmötena
och studiebesöken: Det går även
bra att BETAI}I T FORVÄG dI
ftireningens bankgiro 268-6244.
Ange namn, aktivitet och datum!

pÅurruruelse
Och som vanligt en påminnelse
om att anmdla sig senast måndag
formiddag ftire tisdagarnas må-
nadsmöten. Ring eller mejla till
Anna-Lena Gilgen, tfn 073 708 41

53 eller e-post anna-lena.gilgen@

comhem.se eller Mona Öhnfeldt,
tfn 073 092 66 65 eller e-post
mona. ohnfeldt@telia.com

RÄTTELSE
Rätt e-postadress till vår medlemsse-

kreterare Stig Carlsson dr:

stig.webbsenior@live. se

Har du inte lyckats skicka in din e-

postadress - gör gdrna ett nytt ftirsök.
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Styrelse och övriga funktionärer 2018
Ordf)rarude
Kerstin Tideblad Sdrner

070-76173 5r
kerstin. tideblad@comhem. se

Vi c e o rdfi rande, s e kre terare,
Olof Björlin 070-9rB 34 96
olof, bjorlin@gmail. com

M edlemss e k reterare, w e b b md.ster
Stig Carlsson 070-628 23 89
stig.webbsenior@live.se

Sehreterare
Göran Däcker 08-66473 36
dacker@ownit.nu

Tiaf bsäkerhetsombud
Viveka Friberger 070-826 42 65

viveka. frib erger@telia. com

Kassör
Anna-Lena Gilgen 073-708 41 53
anna-lena. gilgen@comhem.se

Redakta r f; r Enge lb re h ts b ladet
Agneta Liljedahl 070-797 12 34
a. lilj edahl@icloud. com

Reseombud
Germund Olinder 070-866 56 25
germund. maud@comhem. se

Konsumentombud
Vera Sundberg 070-368 91 28
vera. e. sundberg@gmail. com

Övriga funktiondrer
Reuisorer
Sven Jansson

Charlotte Chatillon-§ffi nbergh
070-660 52 29

Vivi-Anne Kickan Ericsson
070-274 BB 52

Anna-Lena Gilgen 073-708 41 53
Greta Jansson 076-895 89 19

Bokbordsansuarig
Mona Ohnfeldt 073-092 66 65
Viveka Friberger 070- 826 42 65

Bridgeansuarig
Bertil Dahlberg 070-535 93 44

Bouleansuarig
Inga Rune 08-656 30 20

Vandringsledare
Siv Svenzdn 0B-2I 95 75

Kassör uid månadsmötena
Ulla Ingerdal 070- 664 39 29

Lotteriansuarig
Aina Isberg 070-222 67 01

070-BtB 37 78
Roland Liljenberg 070-594 33 17
Aina Isberg, ersätrare 070-222 67 0l

Valberedruing
Charlotte Chatillon-\Tinbergh

070-660 52 29
Mona Öhnfeldt 073-092 66 65

Programgruppen
Mona Ohnfeldt, sammankallande

073-092 66 65

Styrelsen 2018, fr.v. Göran Däcke1
nyval, Stig Carlsson, Kerstin Tideblad
Särner, Vera Sundberg, Anna-Lena Gil-
gen, Agneta Liljedahl, Viveka Friberger,
Olof Björlin. Germund Olinder, bortrest.
Foto Roland Liljenberg.

HANDELSHUSET,Se
Oppet Mån-Fre 10-1 9.30

Lör 11-16
Nu Nya trevliga varor i

VALKOMNA!
butik
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På gång iSPF Engelbrekt
Arsmötet hölls på Caf6 Utsikten den 20 februari. Agneta Litjedahl rapporterar därifrån.ilfi
januari besÖkte föreningen Medeltidsmuseet. Vårtieseombud Germund Olinder meddelar att
det finns platser kvar på resan den 3-7 junitill svenskbygderna ifinska östernott"n. ftiU med!

Arsmötet
Barbro \(esterholm hade till allas
gladje funnit en lucka i sin fullma-
tade agenda som riksdagsledamot
och tackat ja till att leda ftireningens
årsmöte den 20 februari. I en firll-
satt sal ledde hon ftirhandlingarna
snabbt och proffsigt. Vår ordforande
Kerstin Tideblad Sdrner bistod med
åkta, Olof Björlin var sekrererare
och Charlorce Chatillon--§Tinbergh
presenterade valberedningens ftir-
slag. Peter Groth hade avsagt sig
omval till styreisen och som hans
efteruädare valdes Göran Däcker.
Roland Liljenberg valdes till andre
revisor eniigt ftirändrade stadgar,
som fordrar wå i stallet for en revi-
sor. Att morioner skall lamnas infyra
veckor innan mötet i stdllet ftir sex
var ytterligare en stadgeändring, som
röstades igenom.

Efter mötet tog Barbro till orda
och gick igenom aktuella punkter
att behandla och ta stdllning till in-
for valet i höst inom socialutskottet i
riksdagen, där hon sitter. Glädjande
nog handlar många om frågor som
rör dldre. Ålderism och åldersdis-
kriminering ligger i topp på listan.
Hon tryckte på att det var viktigt att
anmdla stort som smått. Att ta borc

Barbro Westerholm och Kerstin Tideblad
Särner ledde mötet. Foto Agneta Lilje-
dahl.

mammografiundersökningar efter
75 ar eft annar dmne liksom pen-
sionssystemet, pensionsåldern och
boende ftir "årsrika", inklusive den
hindrande reavinstskatten. Andra
ä.renden dr assisrerad befruktning,
överftirmyndarskap, ftirbud mor
rökning utomhus och legitimation
av hd.lso- och sjukvårdskuratorer.

Som avslutning citerar Barbro,
som dr en av de nio! riksdagsleda-
möterna över 65 år, 'Am åldras är att
vdxa" och sd.ger att livserfarenhet dr
vår viktigaste tillgang.

utom finns de verkliga resterna av
Stockholms stadsmur mot norr från
1300-talet. Allt dr åntasieggande. Vår
kunniga guide Malin hade på ftirmid-
dagen varit vid utgrävningarna vid
Slussen. Em helt rum dr inrett med de
senasre fynden därif.rån, som dr så dra-
matiska, art man kanske måste skriva
om stadens historia.

Varje onsdagkl. 14.00 görs guidade
visningar av utgrävningarna med starr
vid Stadsgården 8 (bakom Katarina-
hissen).

Agneta Litjedahl

Medeltids- Svensk-
museet Ibygderna

Finland

En medeltida gränd på Medeltidsmuseet.

Den 18 januari startade sdsongen
med besök på Helgeandsholmen och
Medeltidsmuseet. Ndr det öppnade
pä 7}-talet blev det mycket omtalat
ftir sin scenografiska utformning med
hus att kika in i, gator och torg. Dess-

Alla har vi vdl varit i Finland, men å
har varit i de garnla svenskbygderna i
Osterbotten, ddr Vasa dr den största
staden. Vasa grundades av Karl D(
och dr uppkallad efter Vasaänen.
Vi avreser fran Vikin$erminalen

i Stadsgården till Åbo, dar vår buss
vdntar. På vägen upp till Vasa stannar
vi ftir ftirmiddagskaffe och vdl fram-
me i Vasa ansluter vår lokalguide,
som under en och en halv dag visar
oss Vasa och det med Sverige gemen-
samma världskulturarvet Kvarken. En
av dagarna besöker vi Strömsö, som
är kint från onsdagssändningarna i
svenskTV. Vi bor på fyrstj:irniga Ho-
tel Royal Vasa.

På återvägen ffr vi några timmar på
egen hand i Åbo fttr museibesc;k eller
shopping.

BestälI gä.rna detaljerat produktblad
och las om allt som ingår i resan.

Germund Olinder, 0B- 667 54 93,
germund. maud@comhem.se.
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Minnen
Vår ordförande berättar om ett dramatiskt minne från när hon bara var sju år, nämligen krigs-
utbrottet 1939. Att små och större pojkar är nyfikna och hittar på bus minns Göran, som får
representera sin generations stockholmare, uppvuxna i närheten av Stureplan.

Kerstin Tideblad Särner
Det 2ir fu 1939 på hösten. Jag ska

snart fylla 7 är. Det är dags att börja
skolan. Mina ftiräldrar har ätt med-
delande om att jag ska få börja i Sta-

tens Normalskola på Riddargatan 5.

Det är den 1 september, och mina
kamrater har redan gått några da-

gar i skolan, men jag ska fä ersätta

någon som hoppat av i sista stund,
och mina fordldrar är mycket nöjda.

Vi vandrar iväg, mamma och jag,

genom Humlegården och passe-

rar Stureplan på vår väg mot Rid-
dargatsbacken och dar - framfur
Stockholmstidningens depeschbyrå

- stannar mamma till och laser hogt
for mig vad som står på löpsedlarna:

KRIGET HAR BRUTIT UT!
Jag borjade alltså skolan samma

dag som andra vd.rldskriget borjade!
Det är något att minnas!

lnte bara Stockholmstidningen hade
stora rubriker på sina Iöp.

Göran
Vi, ett gzing grabbar, var inbjudna
på kalas hos Uffe, som dagen till ara

hade konfirmerats. Efter saft och
bullar ryckte vi ungdomar att vi
kunde hitta på något roligare dn att
prata med Uffes sldktingar, så vi tog
våra ryklar och trampade iväg till
Rosjons badplats, där isen just holl
på att spricka upp i vårsolens sken.

Jätteroligt att jumpa mellan isfla-
ken, som successiw blev mindre och
mindre. Det slutade med att Uffe i
sin fina konfirmationskostym åkte

ner i vattnet. Alla vi övriga klarade
oss, så det var bara att cykla hem,
och Uffe fick en utskdllning av sina

fordldrar, när vi kom hem.
Tänk, vad man som ung läng-

tade efter vintern, då kälkbanan
monterades upp från Floras kulle
och ner dll Linnd-statyn i Humle-
gården. När så Man kom, spolades

banan med vatten så det blev till is,

och vi barn kunde åka kalke med
hog fart hela vdgen ner.

Hiiromdagen såg jag båten Gurli
komma farande med god ärt in i
Nybroviken. Inga ishinder har inte!

Floras kulle i vinterskrud, när det begav
sig. Foto Stockholmskällan.

Minns ni hur det var ftirr, då kunde
man åka skridskor på Nybrovikens
is på riktigt, inte bara som i Povel

Ramels visa. De skridskor jag dä
hade var enkla mojänger, som man
skruvade fast på de egna pjäxorna
och taått sprattlade fram med.
Bdttre blev det ndr jagfick så kallade
rör, och man kunde aka på Stock-
holms Stadion och Östermalms
idrottsplats.

Jrg g"k några år i Engelbrekts
skola. Vid den tiden var deras flagga
väl så utsliten, så skolan skulle fä en

ny fagga i samband med Svenska

faggans dag den 6 juni. Jag och wå
kamrater blev uwalda att hd.mta den
nya flaggan av kungen på Stock-
holms Stadion. Min kamrat tog
emot flaggan, överlämnade den till
mig och tackade kungen, varefter
jagbar flaggan ett varv runt stadion.
På den foljande skolavslutningen
bar jag också den nya ånan från
Engelbrektsskolan till Engelbrekts-

§rkan fiir att dår vara ånvakt. Ett
ärofyllt uppdrag fttr en ung pojke.

Jag hade månp gånger akt både

bil, buss och tåg från min bostad
på Östermalm ut till Norrviken,
drygt wå mil. Men som äventyrs-

lystet barn så hade jag bestämt mig
ftir att gå nämnda sträcka. Tidigt
en söndagsmorgon gjorde jag i ord-
ning fyra smörgåsar att ha med på

min "promenad". I 1O-årsåldern på

den tiden var det lite svårt med av-

ståndsbedr;mningen, så ndr jag kom
till Linvävartorpet, som ligger mel-
lan Haga södra och Haga norra, så

tyckte jag att jag kommit halwägs,
och det var dags ftir mina smörgå-
sar. Det visade sig att det inte var
halwägs. Ndstan wå mil kvar! Men
jag kom fram till Norrviken!

ENGELBREKTSBLADET MARS 201 8



Minnen
Sjukhuset Vera Häggsäter refererar till är Ersta sjukhus, där hon fick sin utbildning. Det var en
välsignelse när penicillinet kom. Karin Wedin ärförfarande verksam privat som sångpedagog
Vera Sundberg minns 4Otalets människor på flykt och den första sputniken.

Vera Häggsäter
Jag minns - det ltirsta penicillinet.

Som sjuksköterskeelev arbetade jag
på en medicinavdelning, där en av

mina kurskamrater hade insjuknat i
en mycket svår lungsäcksinflamma-
tion - pleurit - och var mycket då-
lig. Vi kande det ndstan som atr vi
tog avsked av henne, när vi gick på
kvdllen. Å*.t ,"r 1945 eller 1946.
Penicillinet var ännu så nytt att sjuk-
husen {å.tt en begränsad tilldelning.
Överläkaren, som tappade vdtska ur
vår väns lungsäck den kvdllen, spru-
tade efteråt in en liten dos penicillin
direkt i "pleuran".

Ndsta morgon fann vi en vaken
och glad kamrat i sjukhussängen.

Vår vän tillfrisknade och fick många
fina år med egen familj, barn och
barnbarn.

Täa om MIRAKEL!

Jag minns oclså en forlossning
i taxi utanfor kirurgpolikliniken på
vårt sjukhus.

En tutande taxi - en taxichaufför,
som kom rusande och ropade på
hjalp. Han hade en pågående ftir-
lossning i bilen och vågade inte köra
längre. Vi hade ingen BB-avdelning,
men här behc;vdes akut hjalp.

Telefon till jourläkare, som bodde
intill. Han kom i flygande fläng rakt
över sjukhusparkens rabatter. Plöts-

ligt stod jag med ett nyfiitt barn i
mina armar - ännu helt ryst!! Vi
hj:ilptes åt att växelbada - och så

ett skrik och lyckan var fullständig!!
Man påstod au jag såg lika lycklig
ut som om barnet varit mitt eget!

Undra på det.

Med mor och barn väl inbaddade
kunde så chaufforen köra vidare
med dem till närmaste BB.

Karin Wedin
Det var då...

Jag kan inte sitta still utan går
fram och tillbaka i rummet bakom
scenen. Helge Brilioth sjunger frans-
ka romanser och jag är lite ftir ner-
vös lor att lyssna.

Tiden är innel
Måtte du trassla in dig i din klan-

ningl Blanda ihop rexten och snava
över telefonsladden, säger Helge
och knuffar in mig på scenen.

Mörkret är kompakt när jag hör
Poulencs musik. Det är min tur. Allt
går som planerat, och efter tre kvart
ar jag helt slut, när jag sjunker ner
i slutrepliken. Applåderna ger mig
tillbaka energi {ttr att ställa mig upp
och tacka.

Det kan man kalla en debut!
Vox Humana, Konserthuset, Grti-

newaldsalen, april 1977 .

Karin Wedin ioperan Vox Humana av
Poulenc.

Vera Sundberg
Jag minns nar jag ft;ljde med min
mamma en kall och snörik decem-
berdag 1943 till vår sportstuga pä
Sticklinge udde for att ge julklappar
(eller chanukapresenter) till en dan-
skjudisk familj, som i oktober fl1'tt
med båt över Öresund till trygghe-
ten i Sverige från den hotande na-
zistiska deportationen av Danmarks
7000 judar. Min far hade erbjudit
åmiljen en tillfällig bostad i vårt
sommarhus. Jag minns filten som
täckte altanfönstrer, den r<;dglcid-
gade tdljstenskaminen, brasan och
min forlägenhet, då jag skulle över-
räcka presenter till den jämnårige
pojken och knappt forstod vad han
sa. Jag var elva år. Till sommaren
hade de gett sig iväg, men vart? Det
tog jag ryvarr aldrig reda på.

Jag minns när mormor och jag
1957 stod på Observatoriekullen
och såg den första sputniken korsa
himmelen som ett litet lysande kIot,
och mormor berättade om allt hon
upplevt under sitt långa liv: tåg, bil,
flyg, telegraf, telefon, film, radio, Tv
och ännu mer skulle komma: dato-
rer och \World \fide \Webb. Mor-
mor Yar fbdd 1880.

Elever vid Ersta sjuksköterskeskola

Sputnik 1, ett lysande klot.
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Minnen
Alla som var barn under andra världskriget har cyklandet i blodet. Flera av våra skribenter
har också minnen av cykelturer, långa cykelturer. Thora Grape cyklade ända till Tromsö och
Birgitta Burman till Karlstad! Hur många ungdomar kan tänka sig det idag, kan man undra?

Thora Grape
Som barn cyklade jag till Tlomsö.

Ja, ftir all del, inte hela vdgen, bara
de sista tjugoåtta milen från Karesu-

ando. Vi, min mamma och vi fyra
barn, cyklade på den finska sidan på

den vdg som ryskarna hade anlagt

under andra vdrldskriget. På kväl-
larna tände vi små eldar på stranden
av Könkima dlv, gränsdlven, och då
kom någon från fiiillstugorna på den
svenska sidan över och hdmtade oss

med båten. I Kilpisj:irvi besteg vi Sa-

ana och åkte också med båt till The-

riksröset. I Norge var bergen viildigt
hoga. . . Jösses, vilka nerforsbackar!

Efter två veckor var vi framme i
tomsö. Det var ganska kallt dar. Vi
stannade en timme och tog sedan

buss tillbaka till Karesuando, det vill
säga Kaa-resuvanto på finska sidan.

Där kunde man köpa glass. Sedan

tog vi ferjan över gränsdlven till Ka-
resuando. Vid dlvens strand ligger
ldnsmansbostdllet, dar min mamma
ftiddes och vdxte upp, och §rkan,
Sveriges nordligaste. Nar fiirsta
världskriget bröt ut ringde min mor-
mor i §rkklockorna, men ftirst en

vecka senare, for det tog tid for ny-
heterna att nå dit upp. Det fanns ju
inga radiosdndningar på den tiden.

Karesuando kyrka. Arkitekt 1905 var
Gustaf Lindgren. Den renoverades
1954 av redaktörens far, arkitekt Folke
Löfström.

Det var en vafln sommardag for
ndstan femtio år sedan. Alla van-
kade runt på flygplatsen, men ingen
flygbuss kom ftir att fora oss in till
staden. Det var inte så många som
kommit med planet från norra Af-
ghanistan, men en grupp var lite
annorlunda, ftir de hade en mdngd
höga stativ. Kanske lantmdtare på ut-
flykt? En man kom fram till mig och
började prata.

Varfor kommer inte bussen?

Jo, det åir upplopp i Herat, svarade

mannen.
Hur kan du veta det, undrade jag.

Vi hade ju kommit med samma plan
fränMazar-i-Sharif

Djungeltrummorna, sa Peter Sel-

lers.

Peter Sellers med hustru Britt Ekland.

Bokrean iir ju viildigt rolig nds-

tan som julafton! Nar jag bodde i
Kiruna i början av 1970-taJ,et, skulle
j^g t^ tåget en fredag eftermiddag i
februari ftir att inte missa bokrean i
Uppsala. Men jag missade tåget! Då
tog jag en taxi till utkanten arr stan,

och sedan liftade jag till Gdllivare.
Det gick undan på de raka, ndstan

biltomma vägarna! Mannen som
jag fätt lift med forstod allvaret och
rusade med min vdska in på statio-
nen i Gdllivare, och just när vi var
framme vid tåget btirjade det rulla
men stannade vänligt nog, så att jag
kunde kasta mig in. När jag kom in
i en kupd frågade männen, som satt

dar och såg ut att vara tjänstemän på
LKAB, om det var for min skull som
tåget stannat, om jag hade varit nära

att missa tåget.

J^, j^g missade det i Kiruna, sYa-

rade jag. Så j"g steg på har i Gallivare
i stdllet.

De verkade inte riktigt ftirstå det...

Birgitta Burman
Jag minns

Mina sorruar under  }-talet.
Stockholms stad ordnade busstran-
sporter ftlr barn i lO-årsåidern från
innerstan ut till Flatenbadet flera da-

gar i veckan. Det var mycket spän-

nande aft resa med ledare, som vi inte
kinde. Ddr ute vdntade sandstrand

och lekar med nya kompisar. Vi bjods
på mjolk och ftrska bullar. Dar larde
jag mig oclså att simma. Och vädret

var alltid vackert på den tiden...

Mjölk och färska bullar.

En sommar i mitten av 5O-talet.
Då hade jag träffat min blivande
man. Ledigheten närmade sig. Inga
pengar hade vi, men vi hade varsin

rykel och ett tdlt. Vi kopte ett litet
gasolkok och ett par tallrikar och gav

oss iväg. Efter några dagar kom vi
fram till en campingplats i Karlstad,

men ddr tog krafterna slut. Vilade i
wå dygn, sen borjade vi trampa hem-
åt. Det var en trevlig resa, som jag

dock aldrig kommer att göra igen.
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Konsumentnytt
Ännu en gång varnar Vera Sundberg oss, efter att ha läst fler nummer av R&R, för luren-
drejare. För en gångs skull vänder hon sig enbart till sina manliga läsare. Och slutar med en
uppmaning att besöka närmaste bibliotek. Stadsbiblioteket har en härlig tidskriftsavdelning.

Så undviker
du att bli lurad
Manga foretag lockar med gratispro-
ver och fina presenter pä ndtet eller i
telefonen, och du luras att ldmna ut
dina uppgifter. Ddrefter börjar t.ex.

kosmillskon eller andra produkter an
trilla in. Företagen havdar an kun-
derna tackat ja, eftersom de kryssat

ftir att de liist och godkänt villkoren.
Man har trott det gdllde gratisprover,
men det gåiller i sjdlva verket em abon-
nemang. Ett okant problem ar, ndr
man handlar på sajter som man tror
dr svenska, då webbadressen är .se,

men så ldser man inte att adressen dr i
Hong Kong. Så frr du fel storlek eller
så var det ren bluff. Tro inte på gratis-

erbjudande, sdg nej till telefonfors:ilj-
ning, undvik tävlingar och undersök-
ningar. Svenskarnas vana att hadla
på nätet Okar ftr varje år. Men många

dr missnöjda och har avbrutit ktip ftir
att det varit svårt att navigera i webL
butiken, l,rå"Slrg, att beala eller att
man varit tvuogen att registrera md-
lemskap. Hur ångrar man webbkop?
AIla EU-länder, Norye och Island har
14 dågars ångerrärl Uanftir EU gel-
ler varierande ångerrått. Ibland ken
da fraken tillbaka bli dyr. Ångenät
ten gd.fler ej med privatpersoner som
t.ex. Blocket och Ebay. Kolla alltid att
sajten har rydliga kontaktuppgifter!
Spara kvitton och orderbekräftelser.
fäs mer i nr 10 av R & R2017.

ult
Ull zir naturens eget supermaterial,
mjukt, Yarmt, självrengörande och
leder bort fukt, även om ullen är fuk-
tig. Många ullplagg dr behandlade

fttr att kunna wdttas i 40 grader utan
att toYa sig, men då minskar ftjrmå-

gan att ta upp fukt och de naturligt
rengörande egenskaperna, som gör
att ullplagg inte behöver wättas så

ofta. Obehandlad ull har en fet yta,
som stöter bort smuts och hindrar
bakterier att vdxa till. H:lng ut plag-
get i fuktigt vdder, så öppnar sig ul-
lens fibrer och släpper ut smuts. Bara
2O o/o av wensk ull tas till vara, res-

ten bränns eller grävs ner. fly'arfor?)
80 % impomeras från Australien el-
ler Nya Zeeland. Använd speciellt
yllewättmedel, som bl.a. innehål-
ler lanolin som återfettar ullen. Ull
från kanin kallas angora, ull från
gef,ter mohair, ull från lama alpacka.

Förkylnings-
medel
Enligt eeeftism har de ruqpdia fu{S,l-

nipgndtm ingsn medicinsk boande
eftlc, då ful§rning boor på flera hundra

dilq virus. På apotrJ<or salu6s ca 2N
1rodulfier, som inre har movd<an dn an
drt{<a rarmt, ta lindrande abletrr ello
Endrande hosrndiciner. Dff finrs inga

ndd sm botar 6d§/nmgar enli$ oo\är-

d{3a urdermlmingr. I äg pengama pa nå-

gotlffiigarc T?åfia händerna med tval, så

Länd«e dri fdfiindrar ur ftrlg,lning Fland-

prit r* däig eftk pavissa frd§/ninsvi-
ns ine hdls tr Isäkjukevirus (Ivlor man

kanda inre kan ftirbig plac$oeken ft;r
dern sm mr pn t.r. F-sberimx Gvitamin
ellervidök)

Förvaring
av frukt och
grönt
I §len ska mogna avokados ftirvaras.

Citrusfrukter, gurka, paprika, rot-
frukter och sallad ftirvaras i plastpå-

sar i §len. Palsternackor gillar inte
plast, wamp forvaras i papperspåse

i §len. Tornater forlorar sin smak
i §len och ska forvaras i rumstem-
peratur liksom bananer och omogna
avokados. Lök och vitlok forvaras

så torrt som möjligt och inte i ky-
len. Potatis frirvaras mörkt, svalt och
torrt. Äpplen som avger etylengas ska

inte ftirvaras tillsammans med andra
frukter eller grönsaker men gdrna
i §lskapet. Erylengas pås§ndar
mognaden, om man så önskar det,

t.ex. for omogna avokados. Apelsiner
ska inte forvaras i rumstemperatur
mer än ett par d^gu.

Rakapparater
Inte så ofta vänder j"g -ig bara till
våra manliga läsare. R & R har gjort
ett test på 1 1 rakapparater och be-

dömt resultat av rakning, trimning
och lättheten att göra ren apparaten.

Bäst i test ?ir Philips S 97i 1 med ro-
terande skårhuvuden och Braun Se-

ries 7 med linjaruskirhuvuden, båda

kostar mellan 2000 och 4000 kr. Ett
billigare men bra alternativ ?ir Philips
series 500 for 800 till 1400 Lr.

I R 6( R nr 1 2018 kan du ldsa om
alla forsäkringar, som dr helt onö-
diga, varfor Fazers bröd med syrsor

inte säljs i Sverige, att ekologiskt ka-
momillte inte dr garanterat giftfritt
och om hur du gör en perfekt smoo-
thie med rdtt blender. Varfor inte gå

till biblioteket ?!!

Vera
Sundberg

Konsument-
ombud
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Aus:

S PF S eruiorerna Enge lbre kt Sto c k h o lm
c/o Stig Carlsson

Erihsbergsgatan 17
1 14 30 Stocbholm

I kölvattnet efter tenenumret om Udda intressen kommer här kronan på verket. Per Wåhlin
berättar om sin extremt ovanliga hobby, nämligen att samla på snedkabelbroar. Bilderna sä-
ger en del men inte allt, så ha en spännande läsning.

Jag samlar på snedkabelbroar.
"Vadå?", frägar ni er säkert. "Vad

är det?"
Syaret: Många forväxlar snedka-

belbroar med hängbroar, men med-
an vägbanan i en hangbro hänger
från lodräta kablar från en enda stor
kabel mellan (vanligen) wå pyloner,
som bro-tornen kallas, sitter vägba-
nan på en snedkabelbro åst i kablar,
som går snett ner från sina pyloner.
Termen på engelska är "cable-stayed

bridge", d.v.s. kabelstadgad bro.
Ni kanske dven frågar er: "Hur kan

man samla på broar? Hur många
har du plats fbr hemma?" Svaret är,
att jag har plats lor lika många som
jag kan fotografera och spara i min
PC och lagga ut på min hemsida.
Det är nämligen letandet efter och
forograferandet av broarna, som är
min hobby.

Den första moderna snedkabel-
bron anses vara bron i Strömsund,
som öppnades ltjr trafrk 1956.

Jag upptäckte fenomenet snedka-
belbro 1998 under en semesrerresa
i södra Portugal och Spanien.Jag
blev helt betagen redan vid över-
farten av den ftirsta bron i sitt slag
på resan, och när jag senare under
resan blev medveten om att varje

spansk stad tycktes ha ett exemplar
av samma sorts bro, så var jag fast.
Ny arkitektur har intresserat mig
fotograferingsmässigt så lange jag
kan minnas, men jag insåg snabbt
att här Yar en modern-arkitektur-
variant, som jag hade ftirbisett.

Sedan dess har jag ftiretagit ca sex-
tio resor till platser i Europa i jakt
på'mina broar, och har i dagsläget
(januari 2018) fotograferat 1050 av
dem, vilket kan synas mycket, men
är ändå bara ca 50 o/o av alla broar
som jag, via sökningar på internet,
identifierat som exisrerande i Eu-
ropa. Sjalvklart finns de i hela värl-
den, och några enstaka av dem har
jagl<larat av, eller ätt foton på från
vänner och bekanta, men Europa
räcker goft att leta i, som ni fiirstår.

Jag ar varken arkitekt eller ingen-
jör till professionen, så mitt inrresse
är helt visuellt, vilket jag brukar
skylla ifrån mig med, när folk frågar
tekniska saker, som jag inte klarar
av. Smaken är ju, som bekant de-
lad, men for mig är det en åntastisk
känsla att köra, eller åka, över de
stora broarna med deras kablar och
jättelika pyloner.

Snedkabelbroarna finns lor
många ändamåI, r.o.m. for att låta

Gångbro utefter klippor i Bohuslän. Foto
Per Wåhlin

Gångbro i Toledo, Spanien. Foto Per
Wåhlin.

ekorrar korsa en väg, och i alla stor-
lekar, från gång- och cykelbroar, till
helt enorma motorvägsbroar över
stora vatten. Dock, på grund av ka-
blarnas mängd och vikt, kan ingen
snedkabelbro idag byggas med ett
längre fritt spann än ca 1000 merer.
De stora broarna måste tåla den tra-
fik, som planeras kora på dem och
måste dimensioneras därefter. Bro-
arna för gång- och cykeltrafik kan se

ut lite hur som helst, och det finns
skönandar, som inte räknar flera av
dem som äkta snedkabelbroar, men
vad bryr jag mig, så länge kablarna
är sneda och raka?

EFTERLYSNING: Kanske har
någon läsare av denna artikel 'råkat'
fotografera en bro av den rätta sor-
ten på någon resa. Sänd då bilden
till mig via e-mail naglos@live.se så

lagger j"g.rpp den på min hemsida,
www.pwcspics.se .

Täck for migl

Öresundsbron, ett strålande exempel på snedkabelbro. Foto per Wåhlin.
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