1962
De lättklädda modevisningarna fortsätter (badmode) och föreningen är fortsatt framgångsrik med
491 medlemmar. Redovisar en mindre förlust, men det hindrar inte de festsugna Hälsingborgarna att
lära sig twist och slå nytt rekord i nakenhet på vårfesten.

Fortsatt framgångsrika om än med förlust...
Året efter gick också med förlust, men bara med 1.015:17. Föreningen var landets utan jämförelse
största och mest framgångsrika i förhållande till publikunderlaget. Medlemsantalet var nu uppe i 491,
två år innan Vilgot Sjöman gjorde filmen med samma namn, och omsättningen för 1962 var åter
uppe i drygt 40.000 kronor. Antalet hedersledamöter var nu sju stycken, senast tillkomna var
direktörerna Eric Sonesson, Bertil Waborg och Hans Riese.
Vårmodefesten på Parapeten fortsatte med lättklädda damer, som skulle fått dagens
Marknadsförening att bli anmälda för JÄMO. Detta år lärdes det även ut modedansen Twist på
vårfesten förutom visning av årets badmode. ”Bara” 150 deltog i detta, medan 330 stycken deltog i
julfesten detta år, som hade den hög- aktuella titeln ”Rymdgala i Explorer II”. Festen fick redan i
starten en atmosfäriskt hög stämning, påstås i verksamhetsberättelsen. Detta berodde troligen på
den modedryck, som lanserades på Systembolaget vid denna tiden med högexplosivt bränsle och
samma namn som raketen. Andra högaktuella ämnen var när skandalförfattaren Olle Länsberg
besvarade ”Sex fräcka frågor” under programrubriken ”Behöver en bra författare också vara en bra
PR-man?”. På den seriösare sidan hade grundkursen i reklam fått en fortsättningskurs, som rönte lika
stort intresse.
Nu slog TV igenom även på föreningens progampunkter. Vårfesten på Parapeten slog nytt rekord i
nakenhet, stenåldersparet Babs Henriksson och Hasse Jakobsson som Fred och Wilma under rubriken
”Adam och Eva möter våren” drog 250 personer, som förmodligen vrålade ”WIIIIILMMMMMMA”
långt framåt småtimmarna. Tyvärr har censuren lagt beslag på bilder från detta arrangemang.
Man tittade på vinnande reklamfilmer, var på studiebesök på TetraPak med frågan ”Trekantigt eller
fyrkantigt”. Den 8 februari diskuterades i närvaro av 200 intressenter under ledning av talman Axel
Strand ”Vad händer i Hälsingborg och Nordvästskåne när bron kommer?” Detta är alltså 38 år före
bron mellan Lernacken och Köpenhamn Södra blev klar.

