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Minnesanteckningar förda vid SPF Seniorerna Glanshammar 

medlemsmöte 2017-03-17 kl. 14.00-ca 16.00.  
 

På denna dag i våra liv kunde vår ordförande Börje Gustafsson hälsa ca 120 gamla och nya 

medlemmar välkomna. Han inledde med att tala om att inte allt går som man hoppas. Detta gällde 

dagens tänkta föredragshållare som för 14 dagar sedan meddelade att han inte kunde komma. 

Som tur var fann man en värdig ersättare i Bo Fransson. En av de pensionärer som leder Länsradion. 

 

Efter Börjes presentation av Bo, så började dagens gäst med att göra reklam för Länsradion. Han 

talade om att han medverkade i radion måndagar och onsdagar. 

Bo talade om att dagens program helt skulle behandla år 1939. Det år då andra världskriget utbröt men 

även det år då Örebro fick sitt första trafikljus, Hindersmässan blev inställd och då den 10.000:e bilen 

registrerades i Örebro. 

Vi fick också lära oss ett antal nya ord som bilskola, centrallasarett, nylon med flera. 

Programmet visade sig vara upplagt så att det var en blandning av berättande av Bo, stillbilder och 

rörliga inslag från filmer och händelser. Till detta kom bekanta melodier spelade mellan och samtidigt 

med det övriga. Allt från 1939. En film, som kom detta år var ”Borta med vinden”. 

Kriget började med att Tyskland gick in i Polen. Besked om detta lästes först upp i TT av Uno 

Stenholm. En nyhetsuppläsare som jag sammanknippar med kvällsmaten, ofta vattgröt på rågmjöl med 

lingonsylt. Då var det också klart i ladugården med kvällsmjölkningen. 

Tillbaka till Bos fördrag! Det som följer är ett utdrag av vad Bo berättade och ger inte anspråk på att 

vara ”radrätt”.  

Per Albin Hansson höll sitt berömda tal om att ”Sveriges försvarsförmåga var god”. Någonting som i 

efterskott visat sig vara en stark överdrift! 

Hilmer Borgerling sjöng ”Aj,aj vilken rör liten ros”. 

Karl-Gerhard kom med ”Han är ett bedårande barn av sin tid”. 

1940 kom ”Den ökända hästen från Troja” med Karl-Gerhard.. 

Filmen ”Trollkarlen från Oz” kom. 

USA´s populäraste orkester röstades fram och blev Artie Shaws. 

Tommy Dorsey sjöng ”Indian summer” till Benny Goodmans orkester. 

Det här året infördes också ransoneringskort. Hela 11 miljoner trycktes upp. Detta ledde också till 

hamstring före dessa. 

Det infördes förbud att använda bensin till privatbilar. Endast gengas blev tillåtet och ett antal typer av 

aggregat såg dagens ljus. Från vår omgivning kom Svedlundsaggregatet ( detta nämnde inte Bo ). 

Harry Brandelius kom med ett program på radion som hette ”Önsketimmen”. 

Filmen ”Kalle på spången” med Edvard Persson kom på bio. Musiken komponerad av Lasse 

Dahlqvist. 

Populäraste orkestern i Sverige röstades fram till att vara Thore Ehrlings orkester. 

En av årets populäraste melodier var ”Begin the Beguin” av Artie Shaw. 

Nisse Linds orkester spelade tillsammans med Sven-Olov Sandberg in ”Jag blir så glad när solen 

skiner”. 

Alla dessa inslag och flera blandades alltså med bilder, berättande och filmsnuttar från 1939. Som 

avslutning på sitt program Spelade Bo ”In the Mood” med The Glenn Miller orkester. 

 

I samband med att Börje tackade Bo för hans framträdande, så ställde han frågan vad Bo tyckte om 

dagens texter i de melodier som framförs. Förr var det ett berättande innehåll. Båda var överens om att 

det var mycket upprepningar och  mycket ”skrik”. 
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Därefter kom Lotta med reseinformation:     

●  Höga kusten 3-8/7 har platser kvar men är lite trög att få folk till. Den finns nu även på 

regionförbundets program. Resan kommer att bli av. 

●  7-8 juni kommer det att bli en Ålandsresa med Cinderella. Pris 630:-/par. 

●  Julbordet 22/11 går att anmäla sig till nu. Ett antal har redan anmält sig. 

 

Sören Hj och Börje har varit på KPR-möte och fått information om bl.a. Trädgården I. 6/vecka har 

flyttat in och intrycket är mycket positivt. 

Börje frågade mötesdetagarna om det finns ett intresse av att göra ett studiebesök på Trädgården II 

som blir färdigt i höst. Det verkade vara så, så ett besök kommer förmodligen att ordnas. 

Nästa möte är 40-årsjubiléet. Ca 155 är anmälda hittills. 

 

Nu följde kaffepaus med smörgås och chokladmuffins som tilltugg Borden fint dekorerade med en 

tulpan och en på gränsen till grönskande björkkvist i vaserna. På de ”hjärtligt mönstrade” borddukarna 

stod även värmeljus. 

 

Lotteridragning med 9 ringar samt korg. Korgen vanns på nr 10 av Lotta Gustafsson ( andra gången i 

år! ). 

       

Ordf. tackade därefter alla som kommit och välkomnade till 40-årsjubiléet. Tack även till kommitté 

och  lotteriansvariga med ”dragarna” Sven och Åke. 

   

Traditionsenlig avslutning med att alla sjöng Du gamla du fria under Berit Blombergs ledning. 

 

 

Vid anteckningarna : Kenneth Emanuelsson.     

 

 
 

Våren kommer! Här är Julrosorna på gång! 


