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PROJEKT ”BANDYBOLLAR” 
Av Gunnel Andersson, Harads 

 

Projekt ”Bandybollar” hade kommit igång på initiativ av Bengt Svanberg på 

Samhalls skyddade verkstäder och Åke Lindmark, Harads.  

 

Projektet var riktat till daglediga, t.ex. hemmafruar och pensionärer. 

Intresset var stort, och deltagarna fick först gå en kurs för att lära sig tillverka 

bandybollar. Med en speciell teknik syddes – på en kärna av kork – en söm av 

hampbindegarn. 

 

Jag var ansvarig för kurserna och åkte hem till deltagarna med material för att 

sedan hämta de påsydda kärnorna. Resultatet skulle slutligen till skyddade 

verkstäder för att lackas röda. 

 

FÖRSTA KURSEN 
Översta raden frän vänster: 

Vendela Andersson, Elsa Lundberg, Viola Vahlberg, Selina Lundgren, Beda Broström, Svea 

Hedberg, Edit Engström, Gunhild Hellis, Lisbeth Hedberg, Mary Larsson, Tyra Nilsson.(?) 

Nedre raden från vänster: 

Nanna Larsson, Nancy Rönnbäck, Marianne Nilsson, Eivor Vinroth, Gunnel Andersson, Alma 

Ruthström, Selma Lindmark, Else Larsson. 

 

Bilden är tagen på Edeborg i Harads vid ett reportage för NSD 1967. 
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Deltagarna var en blandad kompott i varierande åldrar 

och kön. Det var fascinerande att se äldre gentlemän 

kämpa med stela och valhänta fingrar få fast snöret på 

korken. Bollen skulle bli rund också. Men med god vilja 

och några privatlektioner blev det bra.  

 

För mig var det ett toppenjobb, att åka runt i samhället 

och byarna. Alla var glada och gästvänliga. Lite oro fanns alltid om jobbet blev 

godkänt. Betalningen var per boll, och ett litet tillskott var ju välkommet. 

 

Enda nackdelen var att alla ville bjuda på kaffe. Min mage fick mer än den tålde. 

Det var ju så, alla gäster skulle ha kaffe. Men jag lärde mig, vilka som inte tog 

illa upp om jag tackade nej. 

 

Tyvärr fick allt ett snöpligt slut. Ett företag lyckades tillverka bandybollar av 

plast. De var smidigare än våra hemgjorda. Det var en stor besvikelse för oss 

alla, som varit aktiva. 

 

 

____________________ 

 

 

 

Ur häftet ”VAD KVINNAN BÖR VETA” Praktisk rådgivare från 1900 är 

följande tänkvärda ord hämtade: 

 

SÖMNEN 

Före kl. 12 på natten anses av läkare för den mest stärkande, varför klena 

personer bör vara måna om att lägga sig tidigt om kvällarna. Vanligtvis känna 

sig dock nervösa personer piggare om kvällarna än om morgnarna, men detta 

får icke avhålla dem från att gå tidigt till sängs. 

Dessutom är ju sömnen som bekant det bästa skönhetsmedel. Säkert är, att om 

våra unga damer, i stället för att flitigt besöka skönhetsinstituten, ginge till 

sängs några timmar tidigare varje kväll, skulle komma att se betydligt 

vackrare och friskare ut. 

 

FOTVÅRD 

Då man efter gående är trött i fötterna, bör man taga ett hett fotbad i salt 

vatten. Detta är läkande och rogivande. 
 

 


