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När hjälpbehovet 
uppstår känns det 
tryggt att veta att 
kommunens hem-
tjänst kan erbjuda 
stöd och hjälp

Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp i hemmet, efter biståndsbeslut.
Det kan till exempel gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvätt
• Hushållsgöromål
• Inköp
• Avlösarservice

Vi finns för dig som behöver hjälp dag, kväll samt helg.
Vi finns tillgängliga i hela kommunen med följande indelning:

För att få hemtjänst kontakta kommunens äldre- och 
handikappenhet.  Tel 08-768 90 00

Ni kan känna Er trygga. Vi har lång erfarenhet och god kompetens.

Centrala/Östra Täby:
Hägernäs, Viggbyholm, Gribbylund, Storstugan, Centrum, Biblioteksgången, 
Gästgivargränd, Lyktans seniorboende, Värmevägen, tel 768 93 82.

Södra/Västra, norra Täby:
Ellagård, Skarpäng, Näsbydal, Roslags Näsby, Ensta, Vallatorp, Erikslund, Vis-
inge, Kullagränd seniorboende, Lahäll, Grindtorp, Täby kyrkby, tel 768 93 31.

Näsby Park:
Näsby Park tel 732 41 06.

Ångaren:
Ångarens seniorboende, tel 732 41 06.
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Omslagsbilden i vårt förra medlemsblad 
ledde till viss eftertanke. Per Nisses data-
skapelse ”Resan till Andromeda” kom mig 
nästan genast att tänka på Harry Martin-
sons rymdepos Aniara med rymdskeppet, 
som försökte rädda mänskligheten från 
vår miljöförstörda jord. På bilden är det en 
liten människa i en roderlös båt som synes 
längta till vår närmaste galax. En tröst är 
att vår jord fortfarande är beboelig, grön-
skande med en gul sandstrand och ett blått 
hav. Jag hoppas att många har fått uppleva 
skog och vatten i någon form under denna 
sommar. Vi nordbor behöver ladda bat-
terierna för en stundande vinter.

Vi ska nu med förnyade krafter starta 
höstterminen med alla våra aktiviteter. 
Allra först skall jag berätta en dålig nyhet. 
Täby kommun har sänkt det lokalbidrag, 
som vi hittills haft under många år. För 
att kompensera för detta har styrelsen 
beslutat att införa en liten avgift för alla 
cirkeldeltagare. Avgiften blir 10:-/person 
och gång vilket jag hoppas inte skall kän-
nas för betungande.

Nu är SPF-kongressen överstökad och 
enligt vad jag hört hittills har det inte 
skett några stora omvälvningar. Alla har 
väl läst kongressnumret av Veteranen och 
noterat att vi har fått en ny ordförande: 
f.d. jordbruksministern och EU-parla-
mentarikern Karl-Erik Ohlsson. Ett argt 
mail har kommit från Allan Ekström, 
SPF Lidingöskeppet, medförfattare till 
motionen om pensionskompensation 
med en höjning av tilläggspensionen med 

1500:-/månad, vilken avslogs och hänsköts 
till nästa kongress om tre år. Vilken flathet 
skriver Allan och hoppas på bättre arbete 
av den nya förbundsstyrelsen. Glädjande 
var att Förbundet inte tänker höja avgiften 
under de närmaste tre åren.

   
För att skapa opinion, värva medlemmar 

och sprida årets tema: Vård och omsorg 
- Människan i kläm mellan kommun och 
landsting, har Förbundsstyrelsen valt att 
genomföra en riksomfattande kampanj 
8-13 september. Tanken är att alla lokal-
föreningar skall genomföra någon form av 
lokal kampanj och tala om att vi finns. I 
Täby kommer vi sannolikt att ställa upp 
med något arrangemang i Täby Centrum 
men detaljer har ännu inte utformats.

När det gäller vår egen förening så behö-
ver vi tidningsfolk till vårt medlemsblad (se 
separat upprop) samt fortfarande ett antal 
brevduvor. Det är inte många medlemmar 
som hör av sig till redaktionen. Vore det 
inte trevligt med en insändarspalt med 
ris och ros. Det är bara att fatta pennan 
eller tangentbordet och skriva till oss an-
tingen med snigelpost eller med e-post: 
jarlabanke@telia.com  När jag ändå håller 
på och önskar kan jag väl få önska fler an-
nonsörer till tidningen och gynna gärna 
våra annonsörer och tala om att ni sett 
annonsen i vår tidning.

När det här bladet kommer ut har hösten 
just startat med räkfrossa på Karby Gård 
och vi fortsätter med Chopins sorgliga öde 
i ord och ton i vår första månadsträff på 

KÄRA VÄNNER I JARLABANKE
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BLADET  BEHÖVER DIG !
Vi hoppas på Din hjälp med Jarla-
bankes medlemsblad. 

Har Du erfarenhet från tidnings-
världen som Skribent, Kåsör, In-
tervjuare, Redaktör, Layout eller Graf-
isk Formgivare?  

Hör av Dig så berättar vi mer.  

Kontakta :

Bertil Wijk    732 74 32   blmw@ownit.nu          

Alve Borg     756 26 27     

Biblioteket den 16 september. I oktober är 
det höstmöte tisdagen den 14:e, då vi skall 
ta ställning till nästa års medlemsavgift. 
Det blir musikalisk underhållning även 
denna månadsträff.
   

Vi sätter i gång med förnyade krafter 
och jag önskar alla välkomna till höstens 
aktiviteter med månadsträffar och cirklar 
av olika slag.

Bertil Wijk
Ordförande

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2008
Årets höstmöte äger rum i Bibliotekets  hörsal, Attundafältet 14, plan 3, tisdagen 
den 14 oktober klockan 13.00. 

På dagordningen står beslut om årsavgiften för år 2009 vilket av årsmötet hänskjutits 
till höstmötet.  Handlingarna inför höstmötet finns tillgängliga på kansliet fr.o.m. 
tisdagen den 7 oktober. 

Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2009 är oförändrad med 210:- för ensamstående  
och 400:- för två sammanboende medlemmar samt 75 kronor för vänmedlem.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet. 
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Ditt fantastiska bibliotek
Man är aldrig ensam om man har en bok att läsa med tankar att ställa mot sina egna. Un-
gefär så sa Kristina Lugn i ett radioprogram den 5 augusti. Därför är biblioteken så viktiga 
menade hon. 

Det finns mycket mera att hämta på biblioteket än vad du först kanske tänkt på. Men först 
och främst lånar man naturligtvis böcker. 

På Näsbyparks bibliotek finns listor med nyutkomna böcker. Ibland måste man ställa sig 
i kö för en ny bok, men väntetiderna är sällan långa. Titta på listorna, kanske där står den 
där boken som du läst om och inte riktigt kommer ihåg. Nya böcker finns också utställda 
– om de inte just då är utlånade. Och så kan du föreslå böcker till inköp eller tidskrifter att 
prenumerera på!

De fantastiska ljudböckerna
Ljudböcker är en kategori som ökar i omfång. Att lyssna på en bok samtidigt som man kan 
göra något annat med sina händer är fantastiskt. Vad behöver man för utrustning? Idag kom-
mer de flesta ljudböcker som CD-skivor. Om du inte redan har en spelare så kan det vara bra 
att veta att en enkel CD-spelare idag kostar mindre än en nyutkommen roman.

Den som inte kan läsa text, kanske på grund av sjukdom, kan få låna den form av ljudböcker 
som heter talböcker, egentligen samma sak som ljudböcker, men lånetiden är längre, sex 
veckor, och boken kan fås per post.

Låna barnböcker!
Får du barnbarn på besök? Det kan vara svårt att hitta på saker att göra. Ta med barnen till 
biblioteket och låna några böcker. Du kan förstås också låna böcker i förväg, en liten reserv 
att ha till hands om idéerna skulle tryta. Det finns inte mycket som går upp mot högläsning 
för barn – för uppläsaren! 

Ibland finns det filmvisning, sagostunder eller teater på biblioteket. Håll utkik efter program-
met och planera in barnbesöket efter det.

De kunniga bibliotekarierna och assistenterna
Bibliotekets personal är kunniga personer vana att ge råd och skickliga i att söka informa-
tion. De kan tala om vilka barnböcker som är mest lämpade för olika åldersgrupper och vad 
barnen uppskattar mest.

Men framförallt kan du få hjälp att söka både skönlitteratur och fackböcker inom områden 
som intresserar dig. Har du inte bett om hjälp med sådant tidigare kommer du att bli för-
vånad över hur många bra förslag du kan få.
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Du kan låna också sådant som inte finns på vårt lilla bibliotek
Nu finns inte allt på just ditt bibliotek, men det kan beställas! Den lilla filialen kan alltid 
ta böcker från huvudbiblioteket i Täby Centrum men även från Stockholms stadsbibliotek 
och specialbibliotek. Här finns dock ett problem, nämligen de ekonomiska restriktioner 
som biblioteken fått. Enligt lag måste de dock hämta in den litteratur du önskar även om 
biblioteket drabbas av en kostnad. Du får själv bidra med en kostnad på 40 kronor för sådana 
s.k. fjärrlån, lån från andra kommuner. Den egentliga kostnaden är högre.

Biblioteken sitter redan trångt och har fått sin ekonomi begränsad, något som ju framgått i 
den debatt vi haft och har om situationen i vår kommun.

Tidningar och tidskrifter
Dagstidningar och en lång rad tidskrifter kan du läsa i den trivsamma läshörnan. När en tid 
gått efter utgivningen och ett nytt nummer kommit ut kan du också få låna hem tidskrifter 
som Allt om mat, Sköna Hem och andra. Lånen brukar begränsas till två veckor.

Internet
Om du inte har egen dator och tillgång till Internet kan du gratis få låna någon av bibliotekets 
två datorer. Vill du skriva ut något går det också bra. Det kostar 2 kronor per sida. 

Saknar du datorvana är det här en möjlighet att prova på!

Vad mer kan man önska sig?
Kanske en bok som inte finns på biblioteket eller en tidskrift. Personalen tar gärna emot 
förslag på inköp och är mycket lyhörd. Och man lyssnar gärna till förslag på andra aktiviteter 
som kan rymmas inom bibliotekets väggar.

Värna om biblioteket!
För några år sedan då hot fanns om nedläggning av biblioteksfilialer, hot som också blev 
verklighet då två lades ned, bildades Näsbyparks Biblioteks Vänförening med syfte att stödja 
biblioteket och värna om dess fortbestånd.

Föreningen har anordnat en rad föreläsningar med framstående medverkande. Den intres-
serade får gärna en förteckning över de program som varit. Och håll utkik efter nästa pro-
grampunkt. På biblioteket får du veta mer.

Om du inte redan är medlem i Vänföreningen så gå med! Medlemskapet kostar blygsamma 
50 kr för enskild och 75 kr för familjemedlemmar. Avgiften kan betalas i Näsbyparks Bok-
handel. 

Många pensionärer är goda användare av biblioteken. Vi vill locka ännu fler att använda 
dem. Välkommen till biblioteket och som medlem i vår förening!

Bengt Engvall, Näsbyparks Biblioteks Vänförening
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Våld och brott mot äldre
Det är tyvärr inte helt ovanligt att äldre råkar ut för olika typer av brott i vårt sam-
hälle. Vi får information om dessa händelser genom massmedia och ibland även av 
vänner och bekanta. Vi blir naturligtvis mycket upprörda då äldre liksom barn är 
en särskilt känslig grupp.

Södra Roslagens brottsofferjour, dit bla Täby hör, inbjöd  olika seniorföreningar till 
ett seminarium en kväll i maj för att på detta sätt nå ut med sitt budskap om hur 
man kan försöka förebygga brott och om dessa trots allt inträffar ge råd  vart offret 
kan vända sig för att få hjälp.   

En socionom från brottsofferjouren i Göteborg, Anne Holmdahl, delgav oss en del 
av sina erfarenheter av våld mot äldre
Den vanligaste brottsplatsen är hemmet och dess nära omgivning. Vänliga och till 
synes ärliga personer försöker på olika sätt lura sig in i bostaden.

Anne berättade t ex om en kvinna som ringde på Evas (fingerat namn) dörr och 
ville sälja bullar och kakor. Pengarna skulle gå till en skolresa sade hon. Eva tyckte 
inte att det kändes riktigt bra då kvinnan trängde sig in i lägenheten men hade ändå 
svårt att säga nej. Den äldre generationen är ju uppfostrad till att vara hjälpsam och 
artig. Under tiden de var i köket smög sig en annan kvinna in  i bostaden och då 
de båda försvunnit upptäckte Eva till sin förfäran att  bl.a  pengar och  smycken 
var stulna. 

En annan kvinna Siv (fingerat namn) tog ut hela sin pension på posten. Då hon skulle 
gå in i sin port rusade en man fram till henne och tog hennes väska med alla kontanter. 
Siv kom flera månader senare i  kontakt med  Anne Holmdahl på brottsofferjouren  
då hon mådde så dåligt och var så rädd att hon knappt vågade ta sig ut. Det visade 
sig vid samtal att hon inte talat med någon om brottet eftersom hon skämdes så. 
Dottern hade flera gånger påpekat att hon inte fick gå med så mycket pengar på sig. 
Siv orkade inte riskera att behöva höra av dottern att hon varit så dum.

Vad göra för att slippa bli utsatt för brott?
Sannolikheten är ganska låg men ändå.

• Tala med grannar om säkerheten i området. Mörka buskage och dålig belysning 
är en risk.
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• Grannsamverkan brukar ge bra resultat.
• Tittöga och säkerhetskläpp på dörren (inte på då man är inne)
• Öppna aldrig dörren mer än säkerhetsspringa innan du vet vem det är.
• Låt inte obekanta komma in.
• Hantverkare ska innan besök meddela detta. Be även om legitimation.
• Extra lås när man går ut. Inte då man är inne!
• Varor som man handlat och kvitton till dessa på olika ställen. Blir man bestulen 
på påsen kan tjuven gå till affären lämna varan och be att få pengarna tillbaka.
• Max 2000-3000:- i kontanter i handväskan eller hemma. Försäkring täcker heller 
inte större belopp.   
• Inte nycklar och pengar i handväskan.
• Använd bankfack.

Kom ihåg att det finns inga säkra ställen hemma. Inte i frysen, inte i soppåsen inte 
i madrassen eller någon annanstans!!

Vad göra om det som inte får hända ändå händer?
• Polisanmälan. Polisen har sedan skyldighet att informera om att Brottsofferjouren 
finns och att offret kan ta kontakt med dem för samtal osv.                  
• Tala med någon. Socialtjänsten och Diakonin (kyrkan) kan också verka för stöd.

Har man varit med om ett trauma måste man ha någon att tala med. Det är en process 
som man går igenom efteråt dels den med myndigheterna dels den psykosociala. 
Brottet kan ge skuld, skam, ångest och t o m dödsångest.

En obearbetad kränkning kan beroende på tidigare upplevelser i livet ge depressioner, 
fobier, isolering och långvarig sjukskrivning.  
 
Brottsofferjouren är en ideell organisation som kostnadsfritt  hjälper den som 
utsatts för brott.
Den erbjuder råd och stöd som kontakt med myndigheter och försäkringsbolag, 
någon att tala med och annan hjälp du behöver.
De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om. Det ger hjälp att 
bearbeta vad som hänt för att kunna gå vidare.
Brottsofferjourernas Riksförbund har 768 83 82.   

     Gudrun  Wijk
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TRÄFFAR

Torsdagsträffar
Träffarna sker numera på Servicehuset 
Ångaren (samlingssalen). Är du bilbu-
ren, behövs det parkeringstillstånd för 
att kunna parkera utefter muren utanför 
Ångaren. Ring mig i så fall kvällen före, 
så delar jag ut tillstånd vid ingången. 
Marianne Johansson 756 28 05. Tors-
dagsträffarna sker i samarbete med 
Vuxenskolan.
Alla pensionärer är välkomna, du behö-
ver inte vara medlem i Jarlabanke. Träf-
farna inleds alltid med kaffe och dopp 
kl 14.00 följt av någon programpunkt. 
Kostnaden är 30 kronor vare sig du är 
medlem eller ej. Träffarna börjar igen 
torsdagen den 11 september och då med 
ett program kallat: ”Nils Ferlin i ord 
och ton”. Lennart Svensson berättar och 
Britt-Marie Skyllberg sjunger till gitarr. 
För kommande program se Jarlabanke-
kalendern på sidan 35.

Väntjänstträffar
Väntjänstträffarna ordnas för boende på 

servicehusen samt för funktionshindrade 
medlemmar med följeslagare. Program-
men finner Du i Jarlabankekalendern på 
sidan 35.

Månadsträffar
Månadsträffarna fortsätter som tidigare i 
Hörsalen, Bibliotekshuset, Täby centrum. 
Vi börjar som vanligt klockan 13.

Tisdagen den �� september
Hans Persson berättar om Frédéric Cho-
pin.

Tisdagen den �� oktober
Höstmöte med stadgeenliga förhandlingar.  
Thorsten Kihlander underhåller.

Tisdagen den �� november
Anders Karlqvist, chef för Polarforsknings-
sekretariatet, talar om klimatet m.m.

Gåsablot
Onsdagen den 12 november äter vi gås på 
Lindholmens gård. Se sidan 29!
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RESOR OCH UTFLYKTER

Torsdagen den 25 september
Herman Bergmans Konstgjuteri AB  ”I 
konstens tjänst sedan ����” får vi besöka 
den 25/9 kl. 18.00
Gjuteriet har i mer än hundra år som speci-
alitet att gjuta skulpturer och konstföremål 
i brons. Vi får bl a se hur man gjuter med 
olika gjutmetoder. De flesta av oss har sett 
konstverk som gjutits hos Bergmans, t ex 
bronshästarna på Blasieholmen. Säkerligen 
ett minnesvärt besök. Vi får vara max 15 
personer så: först till kvarn · · · . Adressen 
är Sandsborgsvägen 44 C i Enskede. T-
station: Skogskyrkogården. Kostnad 75 
kr. Bindande anmälan senast den 17/9 till 
Gunnar Gillberg 511 714 75 eller Monica 
Forssén 758 68 22
  
Måndagen den 13 oktober
Besök på Norrtelje Brenneri AB 
En verklig heldag tillsammans med SPF 
Jarlabanke väntar oss. En buss tar oss 
från Ångaren kl. 07.30 och från Täby 
Centrum kl. 07.40 för resa till Lohärads 
Söderby, norr om Norrtälje, där Brenneriet 
är beläget. Vi får där en välkomstdrink 
före visningen som avslutas med att vi får 
deltaga i en snapsprovning med sorter och 
smaker ur den egna sprittillverkningen, där 
bl a den härliga ”Roslags Punsch” ingår. Vi 
får, (om vi smakat rätt), ett diplom: ”För 
att med skärpa, snille och smak deltagit i 
snapsprovning å Norrtelje Brenneri”.
Bussen tar oss sedan till Kapellskär där 
vi embarkerar Vikinglinjens Rosella som, 
under färd till Mariehamn, serverar oss en 
lunchbuffé. Vi får uppleva vår vackra skär-
gård då löven börjar gulna. Vi får  också 

tillfälle att handla ombord! Återresan sker 
via Kapellskär där bussen hämtar oss till 
Täby C resp Ångaren vid 18-tiden. Priset 
för denna heldag är 350 kr, allt inräknat, 
utom Snapsprovningen som betingar ett 
pris på 60 kr. MISSA INTE DENNA 
UPPLEVELSE! Vi bör vara ca 50 delta-
gare. Anmäl Dig bums till Gunnar Gill-
berg tel 511 714 75 eller Monica Forssén 
tel 758 68 22. Ni vet: Först till kvarn · · ·  
Skål och Välkomna!  Hälsar Monica och 
Gunnar!  Obs! Bindande anmälan inte 
senare än den 29 september!   

Onsdagen den 29 oktober
Visning av ��00-talsfastigheten V:a Träd-
gårdsgatan ��A.
Vi är välkomna den 29/10 kl 14,00 att se 
och höra historien bakom det gamla adels-
huset från 1600-talet som i dag ägs och 
disponeras av Odd Fellow Orden. Vi får 
även en presentation av Odd Fellow-orden 
och en del av dess verksamhet samt besöka 
en del Ordenssalar. Om vi sedan önskar, 
och det gör vi ju, kan vi få äta en måltid 
tillagad av mästerkocken Karl-Johan Lind-
quist. Då måltiden måste planeras i förväg 
önskar kocken i tid få veta hur många vi 
blir, så anmäl Ditt deltagande i måltiden 
före den 27/10 till Gunnar Gillberg 511 
714 75 eller Monica Forssén 758 68 22. 
Den preliminära kostnaden för måltiden 
ligger kring 150 - 200 kr per kuvert. 

I höst någon gång
Danssupé  
Då vi fått kännedom om att flera av oss 
understundom är danssugna, har vi för 
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till Floda kyrka en gång tidigare och det 
lockade till en upprepning.
Söndagen den 30 november, 1:a advent, 
åker vi med buss från Ångaren kl 07.45 och 
Täby Centrum kl 08.00 till Floda kyrka 
med högmässa kl 11.00. Många kyrkor har 
tidigarelagt sina adventsgudstjänster men 
Floda behåller den gamla tiden. Vi hinner 
också gå runt och titta på det intressanta 
kyrkorummet innan vi åker till Malmkö-
ping och äter julbord på Plevnagården, 
som byggdes 1886 som Sveriges första 
militärsjukhus. Efter skiftande öden blev 
gården restaurang och hotellrörelse 1980. 
Resan kommer att kosta 625:-/person 
och anordnas av Pocketresor och Hans 
Malmborg.

avsikt att försöka få deltaga i någon av 
Odd Fellow´s The-danser med buffé någon 
söndag under oktober – november ”Får 
jag lov?” frågar  Monica och Gunnar. Vi 
lämnar besked, om, när och pris, så fort 
vi kan. 

Söndagen den 30 november
”Det är Advent…”
Årets Adventsresa går till Floda kyrka i 
Södermanland. (Det finns en Floda kyrka 
även i Dalarna). Floda kyrka är en av 
Sveriges största landsortskyrkor med tre-
skeppigt långhus, varav det äldsta skeppet 
har takmålningar av Albertus Pictor. Det 
magnifika Kaggska gravkoret är också väl 
värt ett besök. Vi har varit på adventsresa 
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Månadsträff tisdag 16 september

Frédéric Chopin
– mannen, sjukdomen, konstnärskapet
Frédéric Chopin var en av de främsta och nyskapande tonsättarna under
1800-talet – ett av de mest dynamiska seklerna i musikens historia. Med
sin personliga och tidigt utvecklade musikaliska stil, sina exceptionella kva-
litetskrav och sitt gåtfulla, fängslande och ödesbestämda liv blev Chopin en
av den musikaliska romantikens stora ikoner.
  På Jarlabankes månadsträff den 16 september kommer Hans Persson att
i ord, bild och ton skildra Frédéric Chopins tragiska levnadsöde och dess
koppling till det musikaliska skapandet.
  Hans Persson är narkos- och intensivvårdsläkare, numera verksam som
överläkare vid Giftinformationscentralen, Karolinska Sjukhuset. Han blev
2004 medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Hans Persson har
framträtt med ett antal program om olika tonsättare i Svenska Läkare-
sällskapets serie Konst och Läkekonst. Det program om Chopin som han 
kommer att presentera vid Jarlabankes månadsträff har tidigare givits i den 
serien och på andra håll, bland annat i Sveriges Radio.
  Missa inte tiden, klockan 13 i bibliotekets hörsal i Täby centrum.

    Frédéric Chopin, 1810 – 1849                  Hans Persson
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TIBBLEBADET · ATTUNDAVÄGEN 5–7 · 08-768 05 00 · TÄBY

KOM IGÅNG MED NAUTILUS 
– boka gratis provträning!  
NAUTILUS ERBJUDER
• Nautilusmaskiner
• Nya konditionsmaskiner 
• Bad & bastu 
• Kostrådgivning
• Fria vikter
• Seniorpriser
•  nautilusgym.com

Jarlabanken.indd   1 08-08-08   09.31.51

Alla kan drabbas av olycksfall i hemmet! 
Vem uppmärksammar dig ensamboende om 
du inte kan nå telefonen och kalla på hjälp? 
jo,

Veteranringen!
Att anlita Veteranringen kostar ingenting.
För ytterligare information, RING
Barbro Ekroth   tel 732 75 38
Ulla Nordström    tel 732 65 53 
Anna-Britta Adolphsson  tel 756 20 23

BEVINGAT
KORPGLUGGARNA
Öppna korpgluggarna, spärra upp ögonen. Gamla kyrktorn hade ofta gluggar med luckor, som 
man öppnade för att spana efter fiender och andrafaror. I gluggarna höll korparna gärna till, 
därav uttrycket.

Från Marianne Johansson
Källa: Bevingat, Albert Bonniers Förlag
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Tibblebadet

Motionera dig glad och frisk!
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Attundavägen 5-7, Täby
medley.se/tibblebadet
tel 08-503 827 60

Regelbunden motion ger mer än 
bara ökad styrka och uthållighet. 
Motion förbättrar humöret och 
förebygger en rad sjukdomar.

Lunchsim - Banor avsatta endast för 
motionsimmare
Vattengymnastik - Skonsam träning 
för dina muskler och leder
Aftonsim - Kvällssim måndagar till 
skön musik
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Vinprovning I
Vinprovargruppen fortsätter sina träffar
under hösten 2008, den 23 september 
och den 21 oktober.
Träffarna äger som vanligt rum på
Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40.
Vi börjar kl 17.00.
Glas (3 st) torde medtagas.
Kostnad: ca 100 kr per gång.
Tag gärna kontakt med antingen
Anne-Marie Rosell, 758 20 82 eller
Irene Andersson, 758 08 35 för 
närmare information.

Vinprovning II
Eftersom den sedan länge pågående vin-
provningen I med Anne-Marie Rosell är 
mer eller mindre fulltecknad och intresse 
finns från ytterligare medlemmar, kom-
mer vi att försöka starta ytterligare en 
grupp under hösten 2008.
Tag gärna kontakt med Arne Forssén, 
758 68 22 om ni är intresserade.

Tävlingsbridge
Lokal: Ångaren, Eskadervägen 5.
Måndagar kl 13.00. 
Kontakta Monica Palme, 756 80 41
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Onsdagar kl 13.00 med början den 3/9.
Kontakta Magnus Waller 758 55 83.

Fransk Konversation
Vi träffas på Jarlabankes kansli, Eska-
dervägen 40 i Näsbypark onsdagar kl 
09.30 och bör jar höstterminen den 24 
september. 
Anmälan i förväg till Gunilla Therma-
enius, 756 03 93 eller 540 223 10.

Litteraturcirkel I
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40. Är 
du intresserad ring och tala med Maidi 
Lingheim, 792 40 12 eller Inge-Maren 
Behrendt, 732 45 91

Litteraturcirkel II
Denna cirkel möts en dag i månaden kl 
09.30. För information om lokal och 
program kontakta Per Jödahl, 756 23 25 
eller Monica Höglund, 732 64 36

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Broberg
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40
Grupp I: kl 13.00, 25 september och 23 
oktober.
Grupp II: kl 13.00, 2 oktober och 30 
oktober. 
Är du intresserad ring och tala med Mar-
gareta Broberg, 732 03 83

Musikalisk salong
Lokal: Kansliet, Eskadervägen 40.
Under hösten träffas vi kl 19.00 den 15 
september, 13 oktober, 10 november och 
8 december. För information om pro-
gram mm kontakta Stig Nohrlander, ring 
758 36 82 eller maila stig@nohrlander.
com  Titta också på vår hemsida, http://
jarlabanke.just.nu   länken Musikalisk 
salong.

KURSER/CIRKLAR

Jubileumsår 2009
500 år sedan 

ALBERTUS PICTOR
vår störste medeltida konstnär 

gick ur tiden, men hans verk lever. 
http://albertuspictor.com/jubileum.htm
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FRISKVÅRD
  Respektive ledare informerar om och tar emot deltagaravgifter i förekommande fall

Jarladansarna 
Att dansa är både nyttigt och roligt. Just nu 
dansar vi Round Dance och Line Dance. 
Välkomna att ha roligt och friskvårda er på 
samma gång. Plats finns för fler. Dansen 
börjar den 8 september. Ring Toto Gra-
nath, 756 42 97.

Squaredansarna
Fortsätter på Kvarntorpsgården, Näsbyallé 
72. Ring för upplysningar till Birgitta 
Larsson, 756 45 14 eller Per Jödahl 756 
23 25.

Gymnastik
Gymnastiken fortsätter med två grupper 
på Ångaren som tidigare. Gymnastiken 
börjar igen den 4/9. Kontakta Marianne 
Johansson 756 28 05 för ytterligare in-
formation.

Promenader och stavgång
Vi vill starta en ny grupp för korta prome-
nader med eller utan stavar. Finns intresse 
för långa vandringar tar vi det också i en 
grupp. Var vi skall starta, vart vi går det 
bestämmer gruppen likaså vilka dagar och 
tider som passar bäst. Visst intresse kan 
finnas att starta från Näsby Park Centrum 
har vi hört.
Kontakta Torbjörn Huss för mer infor-
mation, 758 79 59 eller e-post torbjorn.
huss@telia.com

Hjärt-Lungräddning
Vill du gå en kurs i Hjärt-Lungräddning 
och Luftvägsstopp (HLR)? Att kunna 

Hjärt-Lungräddning och hur man gör vid 
Luftvägsstopp (när någon sätter något i 
halsen) är oerhört viktigt. Man vet aldrig 
när kunskapen behövs. När ett hjärtstopp 
inträffar är det alldeles nödvändigt att det 
finns någon i närheten som kan HLR. Det 
kan vara skillnaden mellan liv och död.
Inom Jarlabanke ordnar vi kurser i höst 
för grupper om 5-7 personer. En kurs tar 
ca 2 timmar där vi får teorin och övning 
på docka. Efter genomgången kurs får 
man diplom för sina färdigheter inom 
HLR. Kursen hålls på Jarlabankes kansli 
Eskadervägen 40.
För intresseanmälan kontakta Torbjörn 
Huss 758 79 59, eller e-post torbjorn.
huss@telia.com 

Jarlabanke golfare
Spelprogram: Se vår webbsida 
http://jarlabanke.just.nu eller ring 
Per Jödahl 756 23 25.

Boule
Tala med Marianne Bull-Simonsen 756 
39 38. 

Badminton
Tisdagar och fredagar kl 9-11 i Badmin-
tonhallen. Nya deltagare är välkomna! 
För information kontakta Ingemar Nord-
ansjö, 756 47 21 eller Birgitta Groschopp, 
768 60 64.

SÄTT PÅ SÄKERHETSBÄLTET!
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Friskvårdsdag på Bosön
SPF anordnade en dag för friskvårdsansvariga den 14 maj på Bosön där det gavs 
följande program.

• Kompisbingo 
• Bosöns historia
• Smarta rörelser 
• Olika aktiviteter 

Kompisbingo
Vid ankomsten försågs vi med  bingoblanketter i entrèn med uppgifter att fylla i 
genom att fråga de andra om vad dom de hade för intresse, varit på bio, rest i Asien 
mm. Till sist fick de flesta sina bingoblanketter ifyllda och hade fått lite hum om de 
övriga deltagarna och dessutom se fram emot något bingopris.

Bosöns historia
I hörsalen och fick som första programpunkt höra föredrag om Bosöns historia, från 
fastighetsköpet fram till dagens omfattande anläggning. Riksidrottsförbundet köpte 
fastigheten Sottudden 1 med husen Paulsro av Paul U Bergströms sterbhus. Paul U 
Bergström, PUB:s grundare flyttade hit i början av seklet, först som sommarställe för 
att sedan låta bygga dagens Mästarvilla under 1920-talet. Samtidigt byggdes då också 
Stallebo, Hönshuset, Båthuset och hamnen samt att en stor trädgård anlades. Paul 
U Bergström var knalle från Knallebygden i Västergötland och kom till Stockholm 
tillsammans med Åhlén och Åkerlund. Han blev den förste med att sälja färdigsydda 
kläder. Den första kursen hölls på Bosön 1939, en cykelkurs för tränare och aktiva, 
27 deltagare från 20 av landets 23 distrikt.
Under andra världskriget togs flera av gårdarna på Lidingö i anspråk av försvaret. 
På Bosön hade man avlyssningsstation där man bl.a. knäckte tyskarna krypton i 
samband med finska kriget. På Askrikefjärden fanns en torpedskjutningsbana. 

Centrum för idrottare 
Efter kriget under 1940 talet byggdes Bosön ut, då tillkom bollhallen, simhallen 
och Friidrottsanläggningen utomhus. Under 40-50-60-talen bedrevs en intensiv 
träningsverksamhet på Bosön. Många, för att inte säga alla, svenska idrottsmän 
och kvinnor av landslagsklass besökte någon eller flera gånger Bosön under sin 
karriär. 1958 är ett av de mera noterbara årtalen. Sverige arrangerade då fotbolls 
VM. Bosön användes som förläggning åt de blivande världsmästarna Brasilien där 
den då okände men sedan mycket välkända VM-spelaren Pelè fanns med.

forts nästa sida
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På Bosön spelades också en träningslandskamp mellan Sverige (som var förlagda till 
Lillsveds folkhögskola på Värmdö) och Brasilien. En match som ett flertal Lidingö-
bor i dag gärna vill minnas, med många autografer sparade.

Bosön blir egen folkhögskola 
1970 kom idrottsutredningen ”Idrott åt alla”. Utredningen prioriterade utbildning, 
vilket inkluderade ett 10-årigt utbyggnadsprogram för Bosön idrottens egen anlägg-
ning. En total-renovering på befintliga fastigheter genomfördes. Skolhuset, dagens 
Olympiahus samt hotelldelarna Liraren och Lyftaren byggdes. Utomhusanläggning-
arna byggdes ut genom att en del av havsviken fylldes igen, och utgör i dag gräspla-
ner. Friidrottshallen byggdes 1983.
1978 blev Bosön en egen folkhögskola. Tidigare, sedan 1961, hade man varit filialfolk-
högskola till Lillsveds folkhögskola (gymnastikförbundets skola på Värmdö). Drivkraften 
för detta var rektorsparet Svea och Pontus Lindberg som anställdes på Bosön 1947. De 
kom att prägla både Bosöns utveckling och verksamhet under ett flertal årtionden.
När 90-talet tagit sin början hade folkhögskolans verksamhet fördubblats till 120-130 
elever och en utökad lärarkår. Dessutom omfattade samverkanskurserna med idrot-
tens specialförbund 150 kurser. Konferensverksamhetens ökning var mer blygsam 
och näringslivets utnyttjande av Bosön förekom inte i den utsträckning som det fanns 
utrymme för. Det var dags för en ny stor ansiktslyftning och utbyggnad.

Bosön byggs ut 
I slutet av 1980 talet satsade försäkringsbolaget WASA 1,5 miljoner kr i ett stort ut-
byggnadsprojekt av Bosön. Dock förändrades de samhällsekonomiska villkoren och 
projektet antogs aldrig. Men tankarna på och behovet av en utbyggnad och renove-
ring fanns kvar.
Riksidrottsförbundet lämnade sitt engagemang i Vålådalen och Lillsved för att satsa 
på Bosön. Riksidrottsmötena i Falun 1993, i Umeå 1995 beslutade om 70 mkr för 
utbyggnad och renovering av Bosön. Olympiahuset, tidigare benämnt skolhuset, byggs 
ut med ett nytt kök och modern matsal med plats för 350 gäster. I samma tillbyggnad 
utökas också konferenskapaciteten i två plan med 16 konferenssalar. 

Smarta rörelser 
Susanne Wolmesjö höll ett mycket intressant friskvårdsföredrag. Hon har en tvärve-
tenskaplig utbildning med huvudinriktning på fysiologi, biomekanik, idrottsmedicin, 
pedagogik och neuromotorik. Susanne är lärare och kursföreståndare på Bosöns Idrotts-
folkhögskola och har där bl a utvecklat en metod i aktiv rörlighetsträning. 
Med yrkeserfarenhet från både friskvård, idrott och pedagogisk verksamhet har Su-
sanne en bred kunskapsbas. Hon är flitigt anlitad som föreläsare på högre tränarut-
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bildningar samt på Coaching-programmet vid Växjö Universitet. Susanne har varit 
både friidrottstränare och volleybolltränare. Den egna fritiden ägnas just nu mes-
tadels åt golf. Att röra sig är nyttigt vet vi och vi fick veta ändå mer av Susanne om 
nyttan med rätt rörelser för rätt målgrupp (från förskolebarn till seniorer). Nya 
hjärnceller produceras när vi rör oss, t.o.m. i soffan kan man genom att t.ex. böja 
och räta på ryggen få lite nya hjärnceller. En gungstol är ett beprövat hjälpmedel 
för ändamålet att skapa fler hjärnceller. Det visste man inte förr men tyckte att det 
kändes bra att sitta och gunga. Genom rörelsepedagogik förbättras inlärningen av-
sevärt har undersökningar visat i ett flertal skolor för olika årsgrupper. Vi fick prova 
på rörelser samt beröring för att det lättare skulle gå att ta till sig föredraget. Det 
gav den utlovade effekten. Vi piggnade till, blev glada, sociala och mer receptiva. 
Susanne har gjort ett antal resor till Kina och hämtat upp en hel del klokskap hon 
förmedlade framgångsrikt till oss. Kanske biblioteket har hennes bok som faktiskt 
heter Smarta rörelser.  
Föredraget innehöll förutom de övningar vi varvade lyssnandet med: 

- Var i kroppen sker inlärning? 
- Stressens effekt på kroppen, inlärning och prestation 
- Hjärnan och korslaterala rörelser 
- Hjärnan och känslor 
- Hur kunskap förankras med kroppen som utgångspunkt 
- Hjärngympaövningar för att skapa balans mellan hjärnhemisfärerna 
- Promenader och inlärning 
- Rörelseenergi i qigong och taiji 
- Kroppskännedom - metod och arbetssätt inom rehabilitering 
- Balans och koordinationsövningar

Syftet med denna kunskap är att stärka vår förmåga att lära och utvecklas inom ut-
bildning, idrott och arbetsliv! Det låter ju fint att även en senior har möjlighet att 
underlätta inlärning, öka kreativitet, sänka stressnivån, förbättra koordinationen och 
öka självkänslan genom Susannes beskrivna metoder. Mycket lyckat och proffsigt 
hållet föredrag.

Olika aktiviteter 
Efter lunchen samlades vi olika grupper för att prova på curling utan is, orientering med 
sportident datachip, självförsvar och tipspromenad. Sen blev det dags för summering, 
utdelning av bingopriser samt förfriskningar och hemfärd efter en givande dag. Alla 
verkade nöjda med dagen.

Torbjörn Huss
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”Lär av vardagsbränderna”
Under denna rubrik har Räddningsverkets tidning Sirenen nr 4 2008 sam-
lat ett antal rapporter från räddningstjänster runt om i Sverige. Det hand-
lar om de mest oväntade händelser: batteriet i mobiltelefon exploderade, 
doftvätska tog eld i dammsugaren, värmefläkt orsakade brand,  värmebälte 
började brinna, oljelampa sprack första gången den provades, brand i be-
lysning i akvarium,  dimmer överhettades, pannlampa tog eld, klämlampa 
föll ner och tände madrassen i ett pojkrum. Efter varje rapport har Sirenen 
en liten sammanfattning under rubriken Erfarenheter.

 Alla händelser är mycket lärorika. Vi återger den här som rapporterats
av räddningstjänsten Sala-Heby.

Sänglampa med klämfäste föll ner
En äldre man bodde ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Han var svårt 
handikappad och oförmögen att själv ta sig ur sängen eller att kalla på 
hjälp. Han hade därför besök av hemtjänsten flera gånger om dagen.

En morgon låg hemtjänsten för ovanlighetens skull nästan 40 minuter 
före i sitt schema. De var därför på plats mycket tidigare än vanligt. När 
de kom in i mannens sovrum brann det för fullt i hans sängkläder. 

Båda kvinnorna från hemtjänsten hade tidigare fått utbildning i brand-
skydd.  Nu hjälptes de åt att slita undan de brinnande sängkläderna, släcka 
brandresterna samt att ringa 112.

När räddningstjänsten kom fram var branden under kontroll och de 
rykande resterna av sängkläderna var utkastade på en balkong.  Själv var 
mannen uppskakad men utan allvarliga fysiska skador. 

Brandpersonalens uppdrag blev att kontrollera att allt var släckt samt att 
vädra ut brandröken.

Mannen berättade efteråt att branden hade uppstått då en spotlight med 
halogenlampa hade ramlat ner i hans säng och antänt textilierna

Lampan satt fast med ett klämfäste i en lyftställning över hans säng. När 
den föll ner kunde mannen, på grund av sitt handikapp, inte få undan den 
heta lampan. Maktlös hade han sett hur branden spred sig allt mera.

Hemtjänstpersonalens tidiga ankomst och föredömliga insats hade helt 
klart räddat livet på mannen.
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Erfarenheter
Efter branden gjorde kommunens olycksutredare en återkoppling med 
ledningen för hemtjänsten. Förutom fortsatt brandskyddsutbildning till 
alla anställda inom vård och omsorg föreslogs att hemtjänstens personal 
vid sina besök i hemmen bör uppmärksamma följande:

¤  Armaturer med klämkoppling är klart olämpliga att använda som     
    sänglampor. Det gäller även om de är försedda med vanliga glödlampor.
 
¤  Det är av största vikt att alla lamparmaturer är ordentligt fastsatta och  
     att de inte kan komma i kontakt med brännbart material.
 
¤  Även bords- och golvlampor som står i närheten av en säng bör beaktas 
     så att de inte lätt kan ramla omkull och orsaka brand.
 
¤  En eller fler fungerande brandvarnare är ett krav i alla bostäder.

                                                                                        Referat Alve Borg
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Några vanliga undersökningsmetoder i sjukvården
När vi som patienter kommer till en läkarmottagning eller sjukhus blir vi alltid un-
dersökta på olika sätt för att så småningom få en diagnos. Eftersom jag arbetat som 
röntgenläkare hela mitt yrkesverksamma liv, kan jag berätta något om vad man kan 
råka ut för på en röntgenavdelning.

�.  Ultraljud
Den för patienten lättaste undersökningen är utan tvekan ultraljud. En för örat 

ohörbar ljudsignal skickas in i kroppen där den studsar och ger ett eko, som tas upp 
av en detektor och omvandlas till en bild på en datorskärm. För att det skall bli bra 
kontakt med kroppen smörjs huden in med en lämplig gel före undersökningen. Ul-
traljud används där man vill se vätskefyllda hålrum, t.ex gallblåsa, cystor av olika slag, 
ledvätska, hjärta och kärl. Tarmgas döljer tyvärr ofta bilder från bukhålan och därför 
behövs ibland att patienten är fastande. Skall urinblåsan undersökas, måste patienten 
dricka vatten före undersökningen. I övrigt behövs inga förberedelser och undersök-
ningen är inte farlig och gör inte ont.

�. Röntgenundersökning
Det är över 100 år sedan Konrad Röntgen fann strålar med så stor energi att de 

gick genom en hand och svärtade en fotografisk plåt. Rtg (=röntgen)-strålning är en 
elektromagnetisk energirik strålning, som i större mängd kan skada kroppen. Den 
effekten använder man sig av för bestrålning av elakartade tumörer. Den svartvita fo-
tografiska bilden vid konventionell röntgen urskiljer fyra svärtningsnivåer där vitt är 
ben och svart är gas, luft och däremellan två grånivåer, vanlig vävnad ex muskler eller 
inre organ och fett. För att kunna se blodkärl eller mag-tarmkanal måste kontrastme-
del tillföras. Vid många undersökningar fordras förberedelser som fasta eller laxering.

�. Datortomografi, CT
En specialform av rtg-undersökning är datortomografi (tomografi = snittbild av 

kroppen). Röntgenkällan roterar kring patienten, som ligger i ett tunnelliknande 
undersökningsbord och strålningen registreras av ett stort antal detektorer på motsatt 
sida av rtg-källan. Varje detektor lämnar sitt lilla bidrag till en bild som sammanställs 
av datorn. På så vis får man en bild, som är en skiva, ett tvärsnitt genom kroppen. 
Med datorernas hjälp kan sedan bilden vridas och vändas åt olika håll, färgläggas för 
olika vävnader, allt för att man skall kunna se så mycket som möjligt på bilden. Det 
räcker inte med ett varv utan man måste göra många varv för att t.ex. undersöka 
ett huvud med frågeställning en tumör, stroke eller skallfraktur. Datortomografi ger 
större strålningsdos än konventionell rtg och görs därför på bestämda indikationer. 
Själva undersökningen gör inte ont men kan upplevas obehaglig i den trånga tun-
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neln, som dock är öppen åt båda hållen och patienten står via radio i kontakt med 
rtg-sköterskan.

�. Magnetresonanstomografi, MRT
I dagligt tal kallad magnetkamera. Får absolut inte kallas magnetröntgen, eftersom 

det inte finns några röntgenstrålar i maskinen. Patienten läggs också i detta fall in i 
ett tunnelliknande undersökningsbord men omges i stället av ett starkt magnetfält. 
Man märker inte något av det starka magnetfältet, om det inte finns magnetkänsliga 
metaller i kroppen. Inopererade höfter och knän går bra, liksom tandfyllningar. Men 
pacemaker, insulinpump eller metallsplitter går inte bra. Detta undersöks noga före 
en planerad tomografi. I det starka magnetfältet ställer sig alla vätejoner i kroppen ” i 
givakt”, dvs med alla elektronerna riktade åt ett håll. En radiosignal sänds in i krop-
pen och när den slås av återgår elektronen till vanligt läge under det att den avger 
en liten signal som kan uppfattas med en antenn och överföras och bearbetas i en 
dator till en detaljrik bild. Man får således en bild av var det finns vätejoner, dvs hur 
mycket vatten olika vävnader har. Undersökningen är inte smärtsam men som vid 
datortomografin måste man ligga stilla under ganska lång tid. Magnetkamera kan 
användas till att upptäcka en rad sjukdomar, utan att ge någon strålbelastning.

Förutom dessa undersökningsmöjligheter finns speciallaboratorier där man utför 
t.ex. scintigrafi med insprutning av små mängder radioaktiva ämnen, som tas upp 

specifikt i olika organ t.ex. 
sköldkörteln. Man kan 
avläsa storlek och funktion 
för att upptäcka cancer. En 
relativt ovanlig specialmetod 
görs med  s.k.PET-kamera, 
positronemissionstomografi, 
där man använder isotoper 
av kol, syre och kväve dvs 
kroppsegna ämnen för att 
upptäcka om balansen i 
olika vävnader är störd, hur 
vävnaden fungerar, kanske 
beroende på metastaser (dot-
tersvulster till cancer). 

Bertil Wijk

Magnetkamera foto Jan Ainali
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Välkommen till gåsablot på Lindholmen!
Onsdagen den 12 november äter Jarlabankare och TibbleSeniorer tillsammans 
traditionell gåsmiddag på gamla fina Lindholmens Gård. Abonnerad buss avgår
från Ångaren kl.16 och från Täby Centrum 16.10. Hemfärden är beräknad till 
21.00. Kalaset kostar 550 kronor. Då ingår bussresa, välkomstdrink, svartsoppa 
(eller grönsakssoppa), nystekt gås med tillbehör, äppelkaka med vaniljsås samt kaffe. 
Andra drycker till självkostnadspris.

   Anmäl dig gärna så snart som möjligt, dock senast 31 oktober till Inge-Maren 
Behrendt 732 45 91 eller Lennart Linse 758 98 80. Meddela om du vill stiga på 
vid Ångaren, Täby Centrum, hållplatserna Grindtorp södra, Grindtorp norra eller 
Gribbylund södra. Avgiften betalas till Jarlabankes pg 848534-4 senast 31 oktober.

  Festlokal i historisk miljö
   God mat och trevligt bemötande i historisk miljö gör att vi år efter år gärna 
återkommer till Lindholmen. Gården ligger på den avstyckade delen från 
Lindholmens slott och slottspark. Nedervåningen där vi äter vår middag är från 
1710-15. Lindholmen nämns redan 1365 som sätesgård för flera adliga ätter och 
ska enligt vissa källor vara Gustav Wasas födelsegård. Ett är dock säkert. Gustav 
Wasas mamma kom därifrån.

Lindholmens gård                                                                                   foto Per Nisses
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Tisdag 14 oktober – månadsträff och höstmöte 

Cittra eller inte cittra, det är frågan?
I föregående nummer av medlemsbladet står det i förhandsinformationen om 
höstmötet att ”Thorsten Kihlander underhåller på piano eller cittra”.  Eller cittra!  
Kan sådant inte bestämmas i förväg? Nej, inte i det här fallet.  När detta skrivs mitt 
i sommaren är Thorsten inte säker på att han kan spela cittra då. Att han hinner 
lära sig.
   Vår medlem Thorsten Kihlander, Näsbyparksbo sedan 2005, växte upp i en musikin-
tresserad familj. Där fanns ett piano och där började hans karriär som fritidsmusiker. 
Det har blivit fler instrument med tiden, bl a cello och kontrabas. Alltsedan Thorsten 
för mer än femtio år sedan hörde Anton Karas spela cittra i Wien och Herrmann 
Stachow i Stockholm har hans önskan varit att lära sig det också. Men det har inte 
blivit så mycket bevänt med övningarna. Förrän nu.
  Jarlabanke håller andan.  Kommer Wienerbrödernas kapellmästare att kunna spela 
cittra på höstmötet 14 oktober?  Vi vill inte uppmana till vadslagning, men det lig-
ger nära till hands.
   Utöver musik och teknik har han ytterligare ett stort intresse, språk. Han talar flera. 
När han för ett tiotal år sedan pensionerades från tjänsten som studioingenjör vid 
Sveriges Television tog han snabbt igen tidigare ”försummade” universitetsstudier i 
ett par udda språk – 120 poäng.
  Det kommer att bli en mycket trivsam musikstund den 14 oktober. Även utan cittra. 
Thorsten är väl förtrogen med flygeln i bibliotekets hörsal i Täby centrum. Där har 
han medverkat tillsammans med Wienerbröderna ett par gånger på senare år.
   Tiden är som vanligt klockan 13.

   Harry Lime theme . . . eller. . .                 . . . Wien, Du Stadt meiner Träume?
  Alve Borg 

foto Per Nisses
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Catering med asiatisk touch
Vi erbjuder fri utlåning av glas 

och porslin vid Cateringuppdrag

Näsby Park Centrum Tel 08-630 09 86
www.restaurangeskader.com

mån-tors ��-��   fredag ��-��   lör ��-��   sön o helg ��-��  
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Månadens kåseri
Det skall kylas i tid det som kallt skall bli

Nu skall det göras vaniljglass av stormfälld skog från Gudruns dagar,  läste jag i 
Svenska Dagbladet i midsomras. ”Rutten ved” är SvD:s smakfulla benämning på det 
som skall bli vaniljglass, alltså det som blivit kvar i skogen sedan sågverk och mas-
safabriker tagit det som de vill ha. När man äter vaniljglass i framtiden kommer det 
nästan att kännas som att man tar brödet ut munnen på barkborrarna.

Läser man vidare i tidningen ser man att det inte alls är glass som skall tillverkas, 
utan vanillin. Tusen kilo ved blir tre kilo vanillin. Det låter nästan som en Norgehis-
toria, och det är det också.  Borregaard heter det norska företaget, det enda företag  i 
hela världen som tillverkar vanillin av granved.

På tal om glass, vem minns sin allra första? Jag vet en som minns. Glassen ifråga åts, 
eller snarare, åts inte, i femårsåldern. Det var utställning i stan vid Svartåns utflöde i 
Hjälmaren. Femåringen gick dit med sina föräldrar och det första utställningsföremå-
let innanför grindarna var en kanon. Ljudet från en sådan var välbekant för en som 
hela livet bott ett par mil fågelvägen från Bofors´ skjutfält i västra Kilsbergen När 
femåringen började klättra upp på kanonen för att undersöka den närmare distrahe-
rades han av föräldrarna som stack fram en stor strut med något kallt i som smälte 
och rann nerför armen. Det var glass, sa dom.  Den presumtive glasskonsumenten 
reagerade mot otyget genom att tippa det kladdiga innehållet på marken och äta upp 
struten.

Ja, ”det måste tillvänjas”.  (Citatet knyckt ur Carl Jonas Love Almqvists roman Det 
går an. Värdshusvärden i Arboga sa ju så till glasmästardottern Sara Videbäck när hon 
nobbade den stänkare  han försökte truga på henne i arla morgonväkten.)

Glasstillvänjningen tog inte lång tid. Saken var klart redan i andra försöket.

 I sjätte klass var det skolresa till Stockholm. Hela klassen satt på Stadion när Ham-
marby spelade kvalmatch mot Brage. Vi kände inget särskilt för något av lagen, men 
eftersom vår busschaufför var dalmas hejade vi på Brage. Som vann med 5 – 2. I sin 
förtjusning över att vi hjälpt Brage upp i allsvenskan bjöd han hela klassen på glass. 
10-öres Vaniljpuck. Bättre ändå blev det nästa dag när vi var på Mjölkcentralen och 
fick se glasstillverkning, som MC hade börjat med 1935. Vid utgången bjöds vi på 
15-öres Chokladpuck. På Gröna Lund fick vi betala glassen själva.
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Vi svenskar åt förra året 105 miljoner liter glass. Det blir 12 liter per person det, 
enligt statistiken.  Det verkar inte stämma riktigt, men det kanske hänger ihop med 
turismen. Glass har vi kunnat äta sedan slutet på 1600-talet. Nåja, vi och vi.  Gustaf 
III lär ha ätit det hundra år senare i sitt eländiga tillstånd efter maskeradbalen. Det 
ligger nära till hands att tro att vi fick glassen, kunskapen om den,  från Frankrike. 

Hur kom då glassen till Frankrike? Från Italien i mitten på 1500-talet när Katarina 
av Medici reste till Paris för att gå i brudsäng med Henrik II.  Hon hade hon egna 
kockar med sig som kunde göra glass, och så spreds konsten.

Att det fanns glass, eller något liknande, i England på 1600-talet tycks ha varit 
Charles I:s lilla hemlis. Vid en bankett serverade kungens franske köksmästare något 
slags frusen gräddpaj. Kung Charles blev så förtjust att han köpte köksmästarens tyst-
nad med en frikostig pension för att hemligheten skulle bevaras och vara förbehållen 
den kungliga taffeln. 

I början på 1800-talet började glass säljas på gatorna i London och Birmingham. 
Den första vågen italienska invandrare kom då och de hade glassen med sig.

I Amerika serverades glass hos guvernören i Maryland år 1700 och den första glass-
fabriken startades 1851 i Baltimore.

Italien tycks tidigt ha blivit ett centralt område för glassen i Europa. När Marco 
Polo kom hem till Venedig från Kina i slutet på 1200-talet hade han med sig kunska-
pen om glass. Och han hade lärt sig göra köldblandningar. Men Marco Polo var långt 
ifrån först i Europa med kalla desserter.  När araberna kom till Sicilien år 827 hade 
de sorbeten med sig.  Den arabiska sorbeten på Sicilien tillverkades på så sätt att man 
sög ur ägg och fyllde skalen med smaksatt vatten. Sorbetäggen packades i snö från de 
sicilianska bergen för att nästa dag fraktas till Palermo. I halm för att bibehålla kylan. 
Själva ordet sorbet lär komma från arabiska ordet sharbah,  ungefär kall dryck.

När man talar om glassens historia får man inte glömma Täby. Det var här Täby-
bon Anders Gavlevik startade Hemglass.

Vilket som är viktigast, glass eller historia, får var och en avgöra själv. Hur var det 
han skrev, vem det nu var, i uppsatsen om skolresan?  Den gamla slottsruinen var 
belägen alldeles intill glasskiosken.

                                                                                          Alve Borg
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Datum Lokal Aktivitet

Tisdag
9/9 kl 14.00

Ångaren, samlingssalen, 
Eskadervägen 5

Väntjänstträff

Torsdag 
11/9 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Nils Ferlin i ord och ton

Lördag 
13/9 kl 09.30

Stockholms stadion Nya Panterdagen

Tisdag 
16/9 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 15

Torsdag 
25/9 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Leg. sjuksköterskan Eva Westling ger goda 
råd i åldrandet

Torsdag 
25/9 kl 18.00

Herman Bergmans 
konstgjuteri

Se sidan 12

Söndag
5/10 kl 13.00

Täby Park Hotell
Mannekänguppvisning
Se sidan 28

Tisdag
7/10 kl 14.15

Allégården Väntjänstträff

Torsdag 
9/10 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Christian Hägglund från Juristjouren 
i Sverige informerar.

Måndag
13/10 kl 07.30

Bussresa
Besök på Norrtelje Brenneri AB
Se sidan 12

Tisdag 
14/10 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff, höstmöte
Se sidan 30

Torsdag
23/10 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Ulla-Britt Edberg berättar: 
"Konstnärer och författare i Paris"

Onsdag
29/10 kl 14.00

V:a Trädgårdsgatan 11A
Visning
Se sidan 12

Torsdag 
6/11 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

"Roslagsbanan förr, nu och sen". 
Björn Dahlborg berättar.

Onsdag 
12/11

Lindholmens gård
Vallentuna

Gåsablot
Se sidan 29

Tisdag 
18/11 kl 13.00

Bibliotekets hörsal
Täby Centrum

Månadsträff
Se sidan 10

Torsdag
20/11 kl 14.00

Ångaren, 
Eskadervägen 5

Marie-Louise Falkenborg, aukt. guide i 
Sigtuna, berättar om: "Sigtuna, Sveriges 
första stad"

JARLAbANKEKALENDERN
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