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SERIETABELLERNA 

HITTAR DU PÅ KLUBBENS HEMSIDA 
UNDER FLIKEN 
• Kommitteér  
• Oldboys 
• Seniltouren 
• Resultattabeller 

Inför dagens tävling mot ”Rump-Masarna” från Hagge,  
har vi dagen till ära infört ett antal hastighetsbegränsningar på Rangen, 
för att om möjligt hejda deras framfart. Inte mindre än 96 deltagare har 
anmält sitt intresse till dagens omgång. Mer om Haggeutbytet på sid 7. 

 



Herr Arnes Veckorapport 
 

 

LARS-ÅKE LINDHOLM (2) har startat säsongen på ett ypperligt 
sätt. Nu blev det åter en runda på 70 netto. Enda missen var en trippel 
på tvåan. I övrigt skötte han sina göranden på ett utmärkt sätt. Paren 
på hålen 7 och 17 är ett par exempel. Till det skall fogas par på två 
korthål. För närvarande toppar ”Lacke” i sammandraget med sina 140 
netto och han blir tydligen inte att leka med … 
 

BÄTTRE MED ÅREN … 
 

STENHÅRD KONKURRENS 
Jädrar i min låda, vilket drag det har varit under Tourens inledande 
omgångar. I rond två gick 75 % av de 59 deltagarna in under 80 netto. 
Den som vill hänga med i den galoppen får inte ta det hela med en 
klackspark. En missad putt kan t.ex. medföra ett placeringsmässigt ras. 
Kolla resultatlistan och Bo Milton, som slutade på 19:e plats med sina 
75 netto. Hade Bosse kostat på sig ytterligare ett slag så hade han 
hamnat på plats 30. Det speglar litet av rubrikens andemening. 

 
RONDENS SUVERÄN 

 

 

Nja… 
Tycker inte det  
där, är så mycket 
att orda om. 

BERTIL SÖDERSTRÖM (1) har varit på G under en tid. Ganska så 
följdriktigt vann han etapp två på ypperliga 65 netto. Hans första varv 
var helt lysande med sju par och ett delresultat på 28 netto. Under de 
sista nio var ”Vänster-Bertil” mer mänsklig så att säga, och hans extra-
vaganser stannade vid paret på hål 16. Det räckte gott och väl för att 
vinna slaget ganska överlägset. 
 

SÄKERHETEN SJÄLV … 

 

Så där… 
Raka vägen till 
Shopen… för att 
hämta belöningen 

 
ROLF GUSTAFSSON (3) registrerades också för 70 netto och 
hamnade på pallen. Det var ett tag sedan det sist begav sig för 
”Moggli”. Det har tydligen blivit drag på Örebroarna i år. Roffe 
startade t.ex. med tre par på raken och dom ”femettorna” komp-
letterade han med ytterligare tre. Ankaret i Team H 75 har onekligen 
börjat bra i år, och det är bara att önska lycka till i fortsättningen. 
 

SÄSONGENS ÖVERRASKNING … 
 

Tja… 
75 år är väl ingen 
ålder… eller vad 
säger ni ”Juniorer” 

 
SVEN FORSSMED (4) har aldrig tidigare inlett en säsong så bra 
som i år. Den här rundan slutade på 70 netto, som belönades med 
presentcheck. Inte ett streckat hål har Sven på sitt scorekort och det 
bidrog i hög grad till placeringen Det gjorde också det prydliga paret 
på hål 7- naturligtvis. Det ser onekligen rätt bra ut för f.d. ”åkaren” 
och det är bara att satsa på fortsatt goda turer med golfbilen.  
 

EN TRIO ”UNDER PAR” 
Det är inte ”kattskit” att segla in på 71 netto som följande tre spelare 
gjorde. Jag kan bara buga och bocka för utmärkta prestationer. 
BJÖRN STEEN (5) var ett stabilt kort förra säsongen. Mycket talar 
för att skärpan är intakt och han blir en frontfigur även i år. Vad sägs 
om hans elva par i omgång två? Det ät helt lysande vill jag påstå och 
åtta kom i en följd på hålen 6 till och med 13. Tyvärr så torskade 
Björn på sista hålet med en trippel och missade därmed en pallplats. 
GÖRAN ÅKERLUND (6) är något av årets utropstecken. Det här 
blev hans andra 71-runda för säsongen. Suras forne hockeyelegant  
 

Känner nu … 
att det lossat på 
allvar i år. 



visar otvivelaktigt fallenhet också för den här sporten. Fyra par var 
Görans bästa inslag och det mest negativa kom i form av en trippel på 
åttan. Fortsätt på den inslagna vägen, grabben. 
SONJA MILTON (7) har också varit lyckosam i öppningsronderna. 
Inget streckat hål är noterat den här gången heller, och det är ju 
positivt. Det är också paret på hål 6 men, det skulle sitta fint med 
några fler av den varan i händelse av att det strular till sig någon gång 
framöver. Hur som helst, Du har skött Dig utmärkt hittills. 

 
”MÅLFOTOAFFÄR” OM PLACERINGARNA 
Med samma antal erhållna slag (14) och med resultaten 72 netto 
landade tre herrar tillhörande kategorin ”förhandsfavoriter”. Här fick 
datorn träda in och sära på gubbarna som alla fick plats på Tio-i-topp-
listan. 
PER-OVE BJÖRKMAN (8) spurtade bäst och prickade in par på de 
två sista hålen, som blev utslagsgivande. På sitt pluskonto fick ”Peo” 
ytterligare fem par och det ser ut som om ”Bossen” börjar röra på sig 
igen. Tre dubbel-bogeys var allt i negativ väg. Att ett av dessa 
noterades på hål nr 11 ser jag mer som en sedvana än unikum. 
INGEMAR BLOMGREN (9) var strået vassare beträffande 
producerade par. I hans fall blev det åtta stycken men sju slag på sista 
långhålet fällde avgörandet. I övrigt kan förmedlas att även 
”Blomman” kom till korta på hål 11 och fick en sexa införd på 
scorekortet. Där har dom det svårt gubbarna, som inte har extraslag att 
luta sig mot. 
KENT ALVEBRIS (10) var  
helt suverän på de första nio.  
Han gjorde birdies på ettan,  
femman och sexan. Sen av- 
rundade han med par på åttan  
samt nian och fick 30 netto på  
etappen. Då sabbar kar´n dröm- 
läget med åtta slag på elvan samt  
drar på sig två dubbel-bogeys i  
slutfasen. Jag vill inte strö salt i  
såren, men hur i helv…  
spelade Du? 
 
 
 
 
 
 

BRA SÄSONGSTART 
JAN ERIKSSON (11) gjorde riktigt bra ifrån sig i årets första tävling. 
Med hjälp av tre par låg han ”fem under” efter tio hål. Så kom hålen 
11, 12 och 13. Där gick det snett till tusen och f.d. suragrabben offrade 
sammanlagt tjugoen slag på hålen. Kollapsen var turligt nog högst 
temporär och slutresultatet stannade på prydliga 72 netto. 
 

EVENTUELLA FÖRHANDSFAVORITER 
Två herrar som granskats i det så kallade förhandssnacket slutade på 
73 netto. Det är otvivelaktigt spelare med viss kapacitet men stundtals 
slarvar dom i överkant. 
ROLF WIDLUND (12) låg på ”medaljplats” efter femton hål. Dittills 
hade han tryckt in åtta par samt en birdie (hål 2). Sen brände han sina 
kort med en bogey på 16:e samt nio slag på hål 17. Där rök chansen 
att få stoltsera bland övrig golfnobless. 
BO FORSBERG (13) kom på andra plats i premiären. Hade han skött 
sina kort bättre så hade det kanske upprepats. Fem par och en birdie 
(hål 16) var fina grundstenar men tripplar på hålen 8 och 10 omintet-
gjorde det hela. Jädrans otur – eller? 
 

RÄTT SÅ HYFSADE SIFFROR 
En kvintett bokfördes för 74 netto och resultatmässigt är det helt 
godkänt. Ett eller annat missöde råkade dock gänget ut för men, det 
tillhör ju spelet så att säga. 
KJELL SVENSSON (14) är som regel stabil i sitt agerande. Fem par 
fixade han till samt en birdie på hål 9. Den största plumpen i 
protokollet var en trippel på elvan  - förstås. Några dubbel-bogeys 
därtill medförde litet ras i resultatlistan. 
TOMMY PERSSON (15) gjorde fyra par och hade rätt skapligt läge 
inför hål 13. Där gick det hur knackigt som helst och resulterade i en 
 

 

Ja… du kan ju fråga om 
något annat, jag inte vet! 

åtta på scorekortet. Det var den största negativa grejen från hans sida 
och det kom att straffa sig placeringsmässigt. 
SÖREN CARLSSON (16) drog på sig två tripplar på första varvet 
och det kom att stå honom dyrt. Synd vill jag påstå eftersom Sören 
ordnade till fyra starka och meritfyllda par. Dom prickades in på hålen 
4, 7, 11 och 18. Det får Du en stor eloge för. 
JAN CARLSTRAND (17) dök upp efter en Amerikavistelse och 
gjorde bra ifrån sig trots lite ringrost. Låt så vara att det var lite svajigt 
emellanåt men fyra par ser bra ut. Det kan man tyvärr inte säga om nio 
slag på ”Hundklubbshålet”. Men det går nya tåg …. 

 

 

Fick lite känning 
av JET-lagen på  
”Hundklubbshålet”
. 

ULLA APPELFELDT (18) är årets verkliga uppstickare. 
Snöskottning har enligt ryktet varit medicinen under vintern. På hål 13 
skyfflade hon på rätt mycket och ådrog sig maxnotering. Det var Ullas 
enda lapsus av format men nog så utslagsgivande. 

 
SANSLÖS MASSGRUPPERING 

Vid en första anblick på resultatlistan spärrade man upp ögonen på vid 
gavel. Inte mindre en elva (11) spelare var noterade för 75 netto. Det 
måste väl vara ett helt oslagbart rekord i våra sammanhang. Idrotten 
förenar, sägs det … 
BO MILTON (19) prickade in sju par och det är litet av traditionell 
produktion. Det är däremot inte fem slag på tolvan. Efter paren på hål 
14 och 15 hade Bosse chans på pallplats. Flitigt vevande på de tre sista 
hålen släckte alla eventuella hopp, tyvärr. 
STIG JANSSON (20) har väl aldrig tidigare spelat sämre på de första 
nio – 44 netto! På andra varvet blev det helt andra takter. ”Stickan” 
klämde till med fem par och en birdie (hål 15). Den metamorfosen var 
imponerande och räddade hans anseende. 
BÖRJE JANSSON (21) visade klart bättre takter än i premiären. Det 
blev fem par från hans sida och allt såg ljust ut inför de två sista hålen. 
Då började det gnissla i maskineriet . Det resulterade i två tripplar som 
avslutning på ronden – ledsamt. 
ULF FREDRIKSSON (22) var också pappa till fem par. Nu gav 
dessa ingen större positiv effekt på grund av att Uffe agerade lite 
valhänt emellanåt. Det blev lite för många ”enpoängare” och åtta slag 
på hål 4 sög upp all bonus och mer därtill. 
LARS-GÖRAN BERGQUIST (23) briljerade med par på svåra hål 
som nr 4, 5, 7 och 17. Det hade räckt långt om inte Lars-Göran 
trampat i klaveret på två hål. Åtta slag på trean samt en trippel på hål 
10 förpassade honom längre bak i resultatlistan. 
STIG LINDSTRÖM (24) låg ”under par” efter tretton hål med hjälp 
av fyra par. Då blir det totalhaveri med tvåsiffrigt på fjortonde. Ett par 
dubbel-bogeys som avrundning på ronden gjorde inte situationen 
bättre. Det finns lite att slipa på, Stig. 
HÅKAN HELJEBERG (25) säsongsdebuterade och glänste med fyra 
par. De som prickades in på hålen 7 och 17 smäller högt. För övrigt 
uppvisade Håkans protokoll typiska tecken på ringrost. Konkreta 
exempel är sju hål med endast ”enpoängare”. 
ROLF SEVELIN (26) var betydligt vassare nu än i premiäromgången 
 



HANS-OVE NORRMAN (34) startade hur risigt som helst med sju 
slag på både ettan och tvåan. Sju slag offrade han också på hål 10. 
Med slika lik i lasten blev hans fem par endast tillskott som fick 
resultatet att stanna på någorlunda hyfsad nivå. 
 

KLART AKTERSEGLADE 
Två spelare slutade på 77 netto. Det är inte bra och stundtals stämde 
det föga för duon som agerade riktigt instabilt emellanåt. 
ARNE RYDIN (35) har inlett säsongen rätt knackigt. Blott två par 
åstadkom han och det är långt från det normala. När han se`n gör av 
med åtta slag på fyran och sju på elvan så kan det inte bli annat än 
en placering i bakre ledet. Skärpning grabben! 
 

omgången. Det blev bara ett ”streckat hål” i form av åtta slag på hål 
8. I övrigt var det bara smärre malörer från Roffes sida. Klart bättre 
framträdande med andra ord och gott hopp inför framtiden. 
GÖSTA BLOMKVIST (27) får fullt godkänt för sin insats trots ett 
par malörer. Liksom Roffe svarade han för ett markant bättre 
agerande den här gången. Paret på första hålet är ett exempel men på 
hål 8 och 13 var det tydligen lite ”brister i försvaret”. 
ERIK ASP (28) plockade poäng på samtliga hål och det är inte fy 
skam. Nu blev det väl många i entalsform. Utan kompenserande par 
kan man knappast komma högre på resultatlistan. Men, 75 netto är ju 
en fullt godkänd notering som bör stimulera. 
STAFFAN LEIJONHUFVUD (29) infogade sig också i gruppen 
som kom undan det hela med hedern i behåll. Det blev ett par grodor 
från Staffans sida och nio slag på hål 15 var den grövsta fadäsen. 
Glöm den, det var ju årets första runda. 

 

 

Lugn… Bagge! 
Handlar bara om lite 
inkörningsproblem. 

”GRÄNSÖVERSKRIDARE” 
Då har vi kommit till resultatlistans andra halva och inleder med 
kvintetten som gick in på 76 netto. Det är siffror som är något i 
överkant och föga attraktiva. 
ULF WILSON (30) spelade bra på första varvet. Fyra par och 36 
netto är helt okey. Två par blev det också på hemvägen men även tre 
tripplar. Dom kanske Uffe fick som straff för att han smitit från 
jobbet. Brott brukar inte löna sig i längden. 
CHRISTER GRANAT (31) var också alert på första etappen. Där 
blev det tre par och ett fjärde noterades på hål 10. Därmed var det slut 
på ”glansperioden”. Tripplar och dubbel-bogeys blev det dubbelt upp 
av på sluttampen och loppet var kört s.a.s. 
OVE HOLMSTRÖM (32) var mindre lyckosam i upptakten. Åtta 
slag på trean blev en tung belastning Därefter jobbade ”Holmas” upp 
sig och prickade bl.a. in par på hålen 7, 11 och 18. Prydligt värre men 
inte tillräckligt för att släta över händelserna i ”ottan”. 
HANS LUNDHOLM (33) visade lite av gamla takter genom att 
trycka in par hål 1, 3 och 4. Det bidrog till 34 netto på varvet. I andra 
halvlek var han inte lika alert. Trippel på tolvan och några dubbel-
bogeys förtog möjligheten till en bättre placering. 

 

Bannat också, 
in i skogen…  
att man aldrig ska  
orka varvet runt. 

 

Den här scoren 
stoppar jag dit 
den hör hemma, 
… i soptunnan. 

GUNBERTH SJÖBERG (36) vill nog helst glömma sina första nio 
trots två par. Facit stannade på 43 netto t.ex. Nu blev det i alla fall en 
rejäl uppryckning på andra delen. Tyvärr så var det alldeles för 
mycket att kompensera men försöket var tappert. 
 

MINDRE LYCKAD DAG 
Det kan man säga att trion som gick in på 78 netto hade. En och 
annan godbit bjöd dom på, men resultaten vittnar om att det inte gått 
så värst bra helhetsmässigt. 
KURT ÅBERG (37) har mycket att ställa med och det sätter sin 
prägel på hans spel. Förmodligen brister det i koncentrationen som 
resulterar i diverse floppar. Tre par var ju bra men ganska tunt för att 
snygga till scoren efter två åttor och en nia. 
KJELL HEDMARK (38) lyckades bra i premiären men den här 
gången övertygade han på intet vis. Det gäller främst på de första nio 
som slutade på 41 netto. Bättre upp blev det i avdelning två men en 
trippel på elvan neutraliserade en upputsning. 
BÖRJE ÖSTLING (39) var med i matchen under första etappen. På 
hålen 10, 11 och 12 började motgångarna med tjugoen slag 
sammanlagt. Spiken i kistan slogs in s.a.s. på sista långhålet där 
Börje fick max notering. Därmed var sagan all … 
 

REJÄLT PÅ SLADDEN 
Rubriken är väl lämpad för kvintetten som slutade på 79 netto. 
Ömsom vin, ömsom vatten kan man säga om gängets insatser. Det 
finns inte skäl till att skärskåda deras göranden, så det får bli en 
kortvariant med att enbart redovisa vilka herrar det handlar om: 
40/KENT MYHRBERG, 41/SÖREN PETTERSSON, 42/GUNNAR 
NORDFÄLDT, 43/SVEN-ERIK GÅRDHAGE samt 44/LARS-OVE 
LUNDIN. 
 

FANTASTISK SÄSONGSTART 
Ser man tillbaka på de inledande omgångarna så har det åstad-
kommits en hel radda ypperliga resultat. Till detta har huvudparten 
av de medverkande bidragit. Det vittnar om att Tourens kvalitet har 
breddats avsevärt och frågan är väl närmast om det håller i sig över 
tid. Utan att måla fan på väggen så tror jag inte att Veckorapporterna 
framöver kommer att fortsätta som några ”tegelstensromaner”. När 
ruffarna växt till sig och lövverken tätnat i buskar och träd så blir 
svårighetsgraden en annan. Det brukar avspegla sig i protokoll och 
resultatlistor vilka som lyckas bäst med att hålla sig på klippta ytor. 

ARNE BAGGE 
Bladets auktoriserade Expertkommentator 

 



Gökottegolfen 
2010-05-13 

 
33 par ställde upp till start för Greensomespel i årets Gökottetävling. Det var färre deltagare än normalt, vilket 
troligtvis berodde på förhandsrapporterna om dåligt väder under tävlingsdagen. Natten visade sig också bli  
mycket regning, men upphörde turligt nog lagom till start, så att det hela slutade med att bli en riktigt fin golfdag.   

 
 

 

 

 

Resultat               S-Hcp  Resultat 
1.  Börje Laurén/ Eva Laurén       16   41 
2.  Marko Anttila / Tero Hauta       11   40 
3.  Rolf Widlund/Sören Carlsson     15   39 
4.  Joakim Ambjörn/Kirsi Ambjörn    16   39  
5.  Kjell Hedmark/ Andreas Leyser    27   39 
6.  Peter Inlund/Roger Sundin       4    38 
7.  Jerry Pettersson/ Jukka Sandback    17   38 
8.  Per Lundén/Eva Lundén        18   38 
9.  Jan Carlsson/Ann-Christine Carlsson  27   38 
10. Emil Vantaa/Emanuel Vantaa     5    37   

  

Utslaget från hål åtta krävde många offer denna morgon. Här t ex 
fem bollar prydlig samlade i hålets dike, med resultat fem dropp. 

Valter Smedberg , Bo Nyström och Arne Rydin var några av de 
spelare som klivit upp i arla morgonstund för en trevlig golfrunda. 

Två glada och nöjda 1:a pristagare, med middagssteken 
räddad några helgdagar framöver. Börje och Eva Laurén 

Även 2:orna Marko Anttila och TeroHauta kunde känna sig nöjda  
med den tidiga morgonrundan och en rejäl matranson som resultat.  

Senilparet Rolf Widlund och Sören Carlsson 
 blev heller inte lottlösa med belöningen 5 lunchcheckar  

från Ulla-Karins restaurang.  
 

 
 
 
 
 
”Hustomten” Kjell Hedmark 
och ”Gräsklippare”, Andreas 
Leyser fick också vara med på 
ett hörn vid prisutdelningen 



VECKANS ALLEHANDA 
 

Därför nobbade  
Stickan Jansson 

”Gökotte-Golfen” 
 
 
 
 

 

 

 

Under vecka 19 har arbete pågått 
för att bygga upp ett skyddsnät mot förlupna bollar från rangen. 

Detta som skydd för de som tränar utslag från rangekuren. 

Enligt ett ihärdigt rykte, från initierade källor på 
bänken, kan Bladet nu avslöja varför ”Stickan” J 
valde att ta sovmorgon under ”Gökotte-Golfen”. 
Jansson hade nämligen fått ett ”insidertips”, att i 
den händelse han skulle hamna på prisplats så var 
denna golfbag öronmärkt, att bara tilldelas honom. 
Att utsätta sig för en sådan risk var givetvis inte att 
tänka på, det kan väl var och en förstå menade han. 
I dagsläget vore det ett straff att påtvingas en sådan 
tingest, för man skulle förmodligen tvingas betala 
för att bli av med den. På den punkten tror jag även 
jag får medhåll av Roffe ”Moggli” Gustafsson lär 
Stickan Jansson ha uttryckt sig. Allt enligt källor 
som inrapporterats till Bladets Centralredaktion. 
 

 

 

 

Göran Jansson med i matchen igen 
Efter ett år uppehåll på grund av krånglande rygg så är han  fig for fight igen. 
 

”Kvicksunds-Senilarna”  
Kjell Svensson och Kalle Valkama var 
några av de tävlande par, som sågs i 
vimlet efter förra veckans Gökottegolf.  

 

Sedvanlig regelkurs har under våren hållits 
med ett 10-tal deltagare under distriktsdomare 
Birgitta Erikssons kunniga ledning.  
 



Nostalgiska bildbetraktelser 
från tidigare Haggemöten i Surahammar 

 
Sura GK  

 

 

 

 

 

2004 
Var detta gäng ”Haggeiter” åter 
”på tå” inför stundande  möte på 
Mossfallet. Men kolla här vad 
Bladets Expert Bagge skrev efter 
denna holmgång. ”CITAT” 
Visst blev det seger mot Hagge  
- en förkrossande seger, och så 
var det bara att ställa tillbaka 
”Smältsmeden” på hyllan i vårt 
kansli -  för alltid… eller. 
Till gästernas försvar ska sägas 
att våren kom något senare till 
Hagge. Men nog hade man för-
väntat sig lite mer av spelare som 
Sören Blomqvist och Staffan 
Olofsson med 4,2 resp. 4,8 i Hcp. 
Hockeylegenden Göte Boström 
kom på 11:e plats med scoren 75 
netto, och ”Bossen” Stig Löfgren 
på 15:e plats med sina 76 netto. 
Gästernas siste man under 
”skamgränsen 80” var Åke 
Wester med sina 79 netto och 
platssiffra 23. Summa sumarum, 
fyra ”masar” av 24 spelare som 
klarade 80-nivån. Ja, säger bara 
… då blir man blåst på konfekten 

2007. Inför denna vårkamp på Mossfallet hade Sura laddat ordentligt, och dagen till 
ära med nyinköpta klubbtröjor . Självklart ledde denna triggning till en ny hemmatriumf. 

Bossarna Stig Löfgren och Per-Ove Björkman poserar bakom vandringspriset SMÄLTSMEDEN  som symboliserar orternas historia. 

2003 
Det var så här det började 

Sura GK och Hagge GK beslutar att 
instifta ett vandringspris med anknyt-
ning till de bägge orternas historiska 
industribakgrund. Mötena mellan 
klubbarna sker två gånger per år, där 
Sura GK står som värd på våren och 
Hagge GK på hösten.  

Raimo Sarpakari, med sin ”klassiska  puttklubba” helt i ädelträ, inhandlat i Thailand. 

Tänk… att dom där ”Suringarna” ska vara så 
svåra att komma till tals med… på hemmaplan. 



”SENILENS” KLUBBSPONSORER 
 
 
 
 
 

 

 

”BLOMMANS” SKROTBILTRANSPORT AB 
Sponsor för TÄVLINGSKUREN 

HTM - Försäljning 

Efter att Bladet i förra veckan kunde släppa ”Skoop-Nyheten”, att Bo Milton fått sin nattsömn förstörd sedan 
Samebyn schasat över sina vargar till Milton och Walter Schlugi:s jaktmarker, så har han nu vidtagit vissa säker- 
hetsåtgärder. Som huvudsponsor för hål 12 kommer han att förse alla ”Senilare” med avskräckande ”Vargpinglor” 
Rein Wöiduma, Sören Pettersson och Rolf Widlund förklarade sig dock något skeptiska till detta utspel. 
 

Här demonstrerar 
Chefen för ”Blommans” 
SKROTBILSTRANSPORT, sitt 
senaste tillskott som dragfordon  
i sin bärgningsflotta. Men Expert 
Bagge och Jan Eriksson ansåg 
även de sig något skeptiska till 
denna nymodighet, men uttryckte 
ändå sin respekt och beundran för 
våra ”senilföretagares” kreativa 
innovationstänkande. 


