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Sveriges Pensionärsförbund - Seniororganisationen i tiden
Karlskogaföreningen

Ingmar Carlsson och Majken Lasson är nyckelpersoner på SPF-träffen.

SPF-träffen
den naturliga
mötesplatsen

Ingen sänkning
av avgiften
till distriktet

Om byxlös
diplomat och
vår kära Astrid

Se sidan 6

Se sidan 10

Ulla C på sidan 14

Almanackan

(Sparas lämpligen till nästa nummer av Månadsnytt)
Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt, torsdagen den 23 augusti.
Distribution, fredagen den 31 augusti.
Torsdagen den 26 april kl 14.00
Månadsmöte. Missionskyrkan.
Insjungning av våren. Kulturskolans
ungdomskör. Kaffeservering och lotteri.
Förhandsanmälan tel 30240, 30288.
Fredagen den 27 april kl 17.00-21.00
Solbringen. Dans i våryrans tecken.
Pris 140:- kr.
Se f.ö. annons i föregående Månadsnytt.
Förhandsanmälan till exp. tel: 30240
Lördagen den 28 april kl. 10.00 – 12.30
Träffen. Musik med Sven-Charlie och
Gudrun Falk. Kaffeservering.
Torsdagen den 3 maj kl. 14.00
Träffen. Kafferepet
Tisdagen den 7 maj kl. 14.00
Träffen. Karlskogiana
Torsdagen den 10 maj kl. 11.00
Utflykt till Ånnaboda.
Se f.ö. annons här bredvid.
Anmälan senast onsdag den 2 maj, tel 30240.
Torsdagen den 30 augusti kl. 11.30
Labbsand. Funktionärssträff.
Särskild inbjudan skickas ut.
Anmälan senast den 24 augusti till SPF exp
tel: 302 40 (eller Inge Liljegren tel 521 72.?)

Efterlysning av
gamla Månadsnytt
Hör Du till föreningens äldre medlemmar och har sparat på Månadsnytt?
Föreningens arkiv saknar följande nummer av Månadsnytt. Vi hoppas att någon
har dem kvar och vill bidra med dem eller
att vi får ta en kopia till föreningens arkiv.
År 1987 nr 2 och 5, år 1988 nr 1 och 2 samt
år 1993 nr 5.
Om Du har något av dessa nummer så
var vänlig kontakta SPF exp tel 30240.

Ånnabodaresan 2007
Torsdagen den 10 maj
Tidtabell: Avg. Busstationen kl 11.00, Alfred
Nobels Torg 11.05, Solbringen o Sandviken ca
kl 11.15. Återresa avg ca kl. 15.00.
Anmälan: Senast onsdag 2 maj till SPF:s exp.
tfn 302 40. En buss, bokad av SPF, rymmer ca 50
pers, först till kvarn gäller. Vid mer än 80 deltagare 2 bussar. Fri resa.
Aktiviteter: Tipspromenader eller tur på egen
hand genomför vi före lunch.
Lunch: Ca kl 13.15. Välj fisk- eller kötträtt.
Pris: 80 kr inkl dricka o kaffe.
Väl mött och med vänliga vårhälsningar.
Inge Liljegren

Sommarstängt på expeditionen
Vi stänger den 4 juni och öppnar igen
den 20 augusti. Tala in på telefonsvararen,
tel 30240 om ni behöver hjälp med något.
Vi lyssnar av den med jämna mellanrum.

Ansvarig utgivare:
Redaktionskommitté:
Kansli och expedition:
Föreningens ordförande:
Föreningens sekreterare:
Föreningens kassör:
Föreningens hemsida:
Föreningens PlusGiro:
Föreningens Bankgiro:
Tryckning:

Jan-Erik Averås, tel 72 53 00, 070-328 11 77. E-post: m-nytt@karlskogabredband.se
Bengt Aldén, Jan-Erik Averås, Ulla Carlström, Birgitta Hede och Inge Liljegren.
Solbringen, Loviselundsv. 73, 691 83 Karlskoga. Tel 302 40.
E-post: 0586-30240@telia.com Öppen vardagar kl. 10-12.
Allan Hede, tel 536 02. E-post: hede.abma@telia.com
Ulla Averås, tel 72 53 00. E-post: ulla@averas.se
Gunnar Nordström, tel 546 79. E-post: gunnar.nordstrom@mailbox.swipnet.se
www.spf.karlskoga.just.nu
94 41 25-4
5715-5640
Karlskoga Grafiska, tel 300 53. E-post: grafiska@telia.com
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Ordföranden har ordet
Så har våren, ja nästan sommaren
kommit till Karlskoga. Meteorologiskt sett kom våren redan i början av
mars, 2-3 veckor tidigare än normalt,
men det är nu när växtligheten kommit igång som man verkligen upplever våren. Vi har nu några underbara
månader framför oss. Det är nu vi
skall ”ladda batterierna” och stärka vår
kropp och själ.
Våra aktiviteter inom föreningen är
i hög grad inriktade på inomhusverksamhet med
låg fysisk aktivitet. Jag skulle gärna se mer av utomhusverksamhet. Utflykten till Ånnaboda den
10 maj med alla dess aktiviteter är utmärkt, men
finns det inte behov av fler lättillgängliga och lagom fysiskt krävande aktiviteter i närområdet?
Arbetet inom styrelsen liksom inom föreningen löper planenligt. Det ekonomiska utfallet är
fortsatt positivt i förhållande till budget. En analys av föreningens olika verksamhetsområden pågår i nyligen tillsatta arbetsgrupper och vid må-

nadsmötet i november kommer dessa
analyser att redovisas och diskuteras.
Inför höstterminen kommer styrelsen
att ha ett heldags planeringsmöte den
21 augusti.
Äldreomsorgsfrågorna har nu en
hög aktualitet i kommunen och SPF
som följd av den satsning som regeringen nu gör på detta område.
Den 10 april hade SPF-distriktet i
Örebro län sitt årsmöte (se separat artikel). Vid detta möte meddelades bl.a. att SPF
har dragit igång en rikstäckande namninsamling
med nedanstående krav riktade till Sveriges Regering och Riksdag:
1. Man skall kunna leva på sin pension och inte
vara beroende av bidrag.
2. Vi accepterar inte att hundratusentals pensionärer kan kallas fattigpensionärer.
3. Det finns inget godtagbart skäl för att pensionärerna inte får samma standardhöjning som andra medborgare i Sverige.
Det är angeläget att alla vi SPF-are skriver på
denna namninsamling, men det är också önskvärt
att andra både pensionärer och icke-pensionärer
stöder denna kampanj. Listor för namninsamlingen finns på expeditionen, men kommer även att
finnas tillgängliga vid föreningens olika aktiviteter de närmaste månaderna.
Eftersom det här är sista numret av Månadsnytt före sommaren, vill jag och styrelsen framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat i vårterminens aktiviteter. Samtidigt vill vi
önska alla i föreningen en riktigt skön sommar.
Allan Hede

Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna
Rose-Marie Edström, Herrnäset Sjövägen 2
Sigvard Harrysson, Blåbärsvägen 23
Ulla-Stina Kihl, Motionsvägen 21
Inger Nilsson, Måbärsvägen 8
Curt Nilsson, Måbärsvägen 8
Johann Stranz, Åsbergsviken 481
Leif Borén, Malmhagsvägen 21 D
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Väl
till oss!
Öppet alla dagar
till kl. 21.00
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Kurs- och cirkelverksamhet
inom SPF

Seniorbio med
månadens film

Kurs- och cirkelverksamheten är ett viktigt verksamhetsområde för SPF. Utöver att den ger ny eller ökad kunskap hos deltagarna innebär den också ofta mental eller kroppslig träning. Viktigt är
också den sociala gemenskap den medför.
Det pågår sedan flera år tillbaka en rad cirklar
inom föreningen bl.a. Karlskogiana, Bridge och
Internationell dans. Även flera kurser har genomförts. Nytt för i år är en kurs i datakunskap (se
informationen om denna i föregående Månadsnytt). Den börjar nu i maj i golfklubbens lokaler i
Valåsen. Intresset för kursen har varit mycket stort
och därför tänker vi anordna ytterligare en kurs
till hösten.
Vi har från Studieförbundet Vuxenskolan fått
en förfrågan att undersöka intresset för en studiecirkel i ämnet ”Världsreligioner i vardagen”. Kursen skulle, om intresse finns, vara upplagd på förslagsvis 3-5 träffar på dagtid med 4 studietimmar
per tillfälle. Platsen för studiecirkeln blir Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Värmlandsvägen 2 med prästen Per Saxholm som cirkelledare.
Kostnad för deltagande beror på antalet deltagare.
Kursboken kostar 234 kronor. Finns intresse att
delta i denna kurs, meddela detta till expeditionen (avser endast intresseanmälan).
Det har också framförts önskemål om att starta
en läsecirkel i höst, eventuellt med inriktning på
Selma Lagerlöf och hennes böcker. Meddela expeditionen om Ni tycker detta verkar vara intressant.
Örebrodistriktets resekommitté har planer på
att nästa år göra en resa med Hurtigrutten, en resa
som även är öppen för SPF-are i Karlskoga. För
att man ska kunna få ut mesta möjliga av denna
resa vill man genomföra en studiecirkel med inriktning på vad man kommer att se och uppleva
under resan.
Över huvud taget vill vi gärna få in Era
önskemål om kurser och cirklar. Skriv ned
önskemålen och lämna kuvertet märkt kurs- och
cirkelverksamhet på expeditionen alternativt
kontakta mig per telefon 301 06 eller via mail
058630106@bredband.net

Med start under september månad kommer SPF
att ordna månatliga filmvisningar, eftermiddagstid på Nya Sagabio, enbart för seniorer och till
reducerat pris (50 kr).
Film är bäst på bio lyder en gammal devis, som
gäller än i dag. Den bästa filmupplevelsen får man
i stor lokal med stor duk och med bild och ljud i
toppklass.
Här får ni möjlighet att under lugna former se
en särskilt utvald film tillsammans med likasinnade.
Ansvarig för filmvisningarna och filmurvalet blir
styrelsemedlemmen Kjell Selander, tillika ordförande i Karlskoga Filmstudio sen 20 år.
Mer information kommer i augustinumret av
Månadsnytt.

Bowlingsresultat
För närvarande är 37 SPF-medlemmar med
i Pensionärernas Bowlingklubb, PBK Strike, i
Karlskoga. Vårsäsongen börjar nu närma sig sitt
slut och finaler i klubbens seriespel samt klubbmästerskapet har avgjorts rapporterar Gunnar
Nygren.
Interna seriespelet 3-mannalag.
Onsdagsgruppen:
1:a Centrala 4: med Curt Blixt, Olle Nilsson,
Josef Platni. 2:a Gustafs: med K.G. Gustafsson,
Bo Gustafsson, Bernt Persson. 3:a Haraldino:
Sten-Erik Kihlberg, Harald Ritschel, Bernt Olsson.
Torsdagsgruppen:
1:a SPF 1: med Gösta Johansson, Herbert Dörflinger, Gunnar Nygren. 2:a SPF 5: Folke Lundh,
Gunnar Eriksson, Lars-Gunnar Nilsson. 3:a SPF
6: Lars Hansson, Erik Rydberg, Bertil Karlsson,
Nils Sundh.
Finalspelet
Spelas mellan ettan och tvåan i resp. grupp där
kom SPF 1 med Gösta Johansson, Kenneth
Engman och Gunnar Nygren på tredje plats.
Klubbmästare, Damer
Hermine Söderberg, SPF, 628 p.
Klubbmästare, Herrar
Stig Hermansson, 965 p.

Anders Björndahl
samordningsansvarig för
kurs- och cirkelverksamheten
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Bibliotekets Boken kommer,
en förnämlig service
Bibliotekets Boken kommer är en gratis service
som vänder sig till alla som har svårt att själva besöka biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller
någon form av funktionsnedsättning berättar Margareta Eklund, bibliotekets ansvariga för Boken
kommer.
Genom servicen kan man förutom romaner och
faktaböcker även låna:
Storstilsböcker tryckta med extra stor stil vilket kan underlätta för personer när synen börjar
bli sämre.
Talböcker är inläsning av tryckta böcker. De
finns antingen som kassett eller DAISY vilket är

talböcker på cd-romskivor. För att kunna lyssna
på en DAISY-bok behövs en särskild spelare som
kan lånas från biblioteket. En DAISY-bok kan även
spelas i en dator med cd-romspelare. Det behövs
då ett gratis läsprogram som bibliotekets personal
kan hjälpa till att skaffa.
Lättlästa böcker skrivna på ett lättare språk
kallas LL-böcekr. De är vanligtvis rikt illustrerade.
Flera av våra svenska klassiker finns omarbetade
till lättläst.
För närvarande får närmare 100 personer böcker
hemsända regelbundet en gång i månaden. De
boksamlingar som finns på sjukhem, servicehus
m.fl. ställen byts ut fyra gånger per år och har också blivit mycket uppskattade.
Förutom Margareta Eklund arbetar Lene Petersen, Liane Ek och Margareta Zetterqvist i bibliotekets service. För mer information kontakta gärna någon av dem på telefon 613 97.

Boken
kommer

Från vänster: Lene Petersen och Margareta Eklund, två av
medarbetarna i projektet Boken kommer.

En gratis service för dig
som inte själv kan komma
till biblioteket av åldersskäl,
långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning.

Valberedning till
årsmötet 2008
Den nya valberedningens sammansättning beslutades på styrelsemötet den 16
april.
Sammankallande: Owe Jacobsson.
Övriga ledamöter: Franck Bucher, Ulla
Carlström och Ingrid Jansson.

Ring
0586-613 97
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SPF-träffen
Den naturliga mötesplatsen för oss SPF-are
SPF-träffenlokalen i källaren vid Hotellgatan 10
är vår förenings klubblokal sedan många år tillbaka. Här pågår många spännande och intressanta
aktiviteter under veckan, inte bara SPF-aktiviteter
utan även andra. Måndagar har Konstgruppen och
Karlskogiana sina träffar, tisdagar spelas det bridge och onsdagar är det yoga. På torsdagar spelas
det schack och även kafferepet och Min musik har
sina träffar då. På fredagar har en konstkurs utnyttjat lokalen.
Lördagsförmiddagar under säsongen har vi Lördagsträffen och lokalen är öppen för att vi alla SPFare skall få möjlighet att träffas och ha trevligt tillsammans i all enkelhet. Självklart finns det då
möjlighet att köpa en kopp kaffe med tilltugg och
även lotter. Ofta erbjuds besökarna även ett intressant eller underhållande program och ibland
en konstutställning eller något liknande.
Det är Ingmar Carlsson och Majken Lasson som
sedan knappt ett år tillbaka svarar för lokalen och
Lördagsträffen (se bild på sid. 1). De gör tillsammans med sina medhjälpare en utomordentligt fin
och uppskattad insats för föreningen vecka efter
vecka.
Lördagen den 24 mars, dvs. dan före våffeldagen, besökte jag Träffen och fick ovanstående med
råge bekräftat.
Direkt jag kom in i lokalen möttes jag av en
härlig våffeldoft, men framförallt av en stämning
som kändes välkomnande och mycket trivsam.
Omgående erbjöds jag våffla med jordgubbssylt

och grädde samt kaffe av Siv Malmgren, Britta
Källberg och Inga-Lisa Hindersson.
Inne i klubblokalen möttes jag av Majken och
Ingmar som hälsade välkommen samt ett sorl från
kaffeborden. Det var många som redan hade kommit, klockan var ju halv elva. De flesta ansikten

Siv, Britta och Inga-Lisa är glada våffelgräddare.

kändes bekanta, men det var få som jag kände igen
till namnet, vilket jag tyvärr måste erkänna.
Kaffe med våffla var en utsökt kombination och
mina bordsgrannar var en trevlig och ny bekantskap. Efter en stund började Sven-Charlie Falk
spela välkända melodier på pianot vilket gjorde
stämningen ännu mera familjär.
Programpunkten denna lördag var en tavelutställning av Larserik Hansson. Från träbitar av olika slag, som Larserik hittat utomhus, hade
han byggt upp sin vackra men mycket speciella träkonst.
Tidigare under 2007 har flera konstutställningar visats, bl.a. Ella Augustssons
utställning av keramik och tavlor. Musikunderhållning har erbjudits besökarna flera gånger. Intressanta föredrag har presenterats, varav flera refererats i tidigare Månadsnytt.
Lördagsträffen är en verksamhet som
jag och sannolikt många med mig upplever som mycket värdefull och givande och
som vi måste värna om för framtiden.
Allan Hede

Trevlig samvaro med kaffe och våffla.
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Hur äldreomsorgen ska utvecklas i Karlskoga –
Annica Lilja på månadsmötet i mars
Aktuellt inom äldreomsorgen nu
• Demensteamet har permanentats
• Vårdplaneringsteam startar i april
• Hemrehabiliteringsteam startar senare under
våren
• Hotellgatans dagstuga har flyttat till ändamålsenliga lokaler på Torpdalen
• MAR (Medicinskt Ansvarig Rehabsköterska)
gemensam med Degerfors och Laxå ( heltidstjänst)
• Ökad samverkan med landstinget.
När det gäller regeringens satsning på äldreomsorg, där Karlskoga kan få upp till 4,3 miljoner kr
(se rapport KPR i förra Månadsnytt), kommer
förvaltningen, efter synpunkter från KPR, att föreslå en
fortsatt satsning på
• demensvård
• rehabilitering och en
nysatsning på
• kost och nutrition och
• det sociala innehållet.

Annica Lilja, områdeschef inom äldreomsorgen i Karlskoga,
talade om utvecklingen för framtiden.

Ett hundratal medlemmar hade mött upp den
strålande våreftermiddagen den 29 mars. Efter
inledning av Inge Liljegren berättade ordförande Allan Hede om den nya styrelsens ambitioner att gå igenom cirkel- och friskvårdsverksamheterna för eventuell förnyelse.
Enkäten angående månadsmötenas program
m.m. kommer att tas upp på månadsmötet i november, då vi hoppas att många kommer och ger
sina synpunkter.
Inga-Stina Ander, ny ledamot i KPR (Kommunens pensionärsråd), berättade om rådets uppgifter sammansättning och arbetsformer.
Annica Lilja, områdeschef för äldreomsorgen
hos Karlskoga kommun, gav oss sedan en beskrivning av utvecklingen inom äldreomsorgen nu och
av framtida satsningar genom regeringens stimulansbidrag.

Intresserade åhörare fick veta mer om utvecklingen av äldreomsorgen i Karlskoga på Månadsmötet i mars.

Socialförvaltningen har fått ett utredningsdirektiv angående boendeplaneringen i framtiden.
Vilket slags boende kommer att behövas mest och
hur kan man anpassa befintliga boendenalternativ?
De närvarande hade möjlighet att ställa frågor
till Annica. De synpunkter som kom upp vidarebefordras till arbetsutskottet för KPR, som har
nästa träff den 17 april.
Lotteridragning och gott kaffe avslutade Månadsmötet.
Text: Inga-Stina Ander
Foto: Jan-Erik Averås

Britt-Marie Danielsson (t.v.) och Inga-Stina Ander är föreningens ordinarie representanter i Kommunala Pensionärsrådet, KPR..
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Majblomman – 100 år.
Idag kostar den minsta blomman 10 kr, en krans
30 kr, en stor blomma 20 kr och en pins 50 kr.
Barnen får 10 % på det de säljer. Om en klass sköter all distribution och redovisning själva får klassen ytterligare 10 %.
Förra året sålde skolbarn i Karlskoga majblommor för 173 000 kr. 43 % av detta går till Majblommans Riksförbund i Göteborg. Dessa pengar
används för administration och för inköp av blommor, forskning m.m. 87 800 kr delades ut till behövande familjer i Karlskoga. Det finns en särskild
blankett som skall fyllas i av föräldrar som vill få
bidrag. Ansökan gäller t.ex. bidrag till cykel, glasögon, sportutrustning eller julklappar.
De vuxna som jobbar för majblomman i Karlskoga gör det helt utan ersättning. Det finns ingen lokal, utan Ulla har allt material hemma hos
sig. Det blir ganska mycket veckorna före försäljning. Men vetskapen att man hjälper många barn
att känna glädje är belöningen.
Text och foto: Majken Lasson

Ulla Olsson med bilden på alla årgångarna av Majblomman.
Årets blomma är blå och började säljas den 17 april..

Ulla Olsson är ordförande för Majblomman
i Karlskoga. Hon kom till Träffen lördagen den
31 mars och berättade om Majblommans historia.
Beda Hallberg hette hon, som startade Majblomman 1907. Hon var aktiv inom Göteborgs
frivilliga fattigvård. Idén bygger på att skolbarn
säljer majblommor en tid före 1 maj. Då kostade
den lilla blomman 10 öre och behållningen gick
till TBC-sjuka barn. Den första blomman var blå.
Behållningen går nu till barn i Sverige som har
det besvärligt på grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation. Majblommans Riksförbund stöder också årligen ett 25-tal forskningsprojekt. Den 14 mars 2006 fick fyra forskare ta
emot diplom av drottning Silvia.
Majblomman marknadsförs med hjälp av en
affisch som i år är gjord av Lasse Åberg. Drottning
Silvia är Majblommans högsta beskyddare. Hon
är den första som får köpa en blomma klockan
12.00 den 17 april i år.

Gift?

Skild?

Sambo?

- Skapa trygghet för hela familjen!
Vi hjälper dig med rådgivning och upprättar
handlingar inom bl. a.

SPF-golftävlingar
under hösten

• gåvobrev
• samboavtal
• deklarationer

Vårens tävlingsprogram fanns återgivet i
förra numret, här följer höstens program:
30/7 PB, 6/8 Slg, 13/8 PB, 20/8 Slg,
27/8 Lagtävling 6+6+6 Anmälan.
3/9 PB (SPF-kannan),
25/9 Slg (Obs! Tisdag),
28/9 PB Scramble (Obs! Fredag) Anmälan.
Lunch och prisutdelning efter tävlingen.

• bodelningar
• testamenten
• äktenskapsförord

Välkommen till Värmlandsvägen 2 i Karlskoga!
Tel. 0586–545 72, 534 40

www.familjensjurist.se • 020-97 00 97
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Många minnen från uppväxttiden i Karlskoga
Mauritz Sahlin berättade på Vetgiriga Veteraner
Den 3 april gästades Vetgiriga Veteraner av förre koncernchefen för SKF och industriledaren
Mauritz Sahlin. Född i Karlskoga 1935 hade han
lämnat stan efter studentexamen 1955 för fortsatta studier på Kungliga Tekniska Högskolan,
där han blivit klar med sin civilingenjörsexamen
1960.
Kontakten med Karlskoga har Mauritz emellertid inte tappat helt, utan gästar emellanåt skolkamraten och vår medlem Lennart Johansson. Det var
också genom Lennart som besöket nu kommit till
stånd. Nu hade också många av de gamla kamraterna kommit för att lyssna och få byta några ord.
Mauritz började med att berätta om uppväxten i
först Brogården och sedan i Gula villan vid Boåsen.
Karriären gick sedan via Bulten i Hallstahammar för
att 1971 nå SKF i Göteborg. Han fortsatte hos SKF
i 27 år, varav 5 år i Tyskland med uppgiften att där
minska en personalstyrka på 17 000 till 12 000. Han
lyckades och blev 1985 koncernchef för SKF. Tillhörande Wallenbergsfären blev det styrelseuppdrag
i bl.a. Saab, Scania och Investor. En gång hade han
fått sparken ur en styrelse och det var när Statoil
skulle föras ut på aktiebörsen.
Men det var inte för att berätta om sig själv som
Mauritz kommit till oss. Efter sin morfar och far
hade han bl.a. genom dagboksanteckningar och
minnen skaffat sig en bild av hur livet gestaltat sig
för dem.
Morfar, Nils Hessle, född 1875, var militär och
hade dålig ekonomi, när han anställdes i Bofors och
på trettondagen 1914 flyttade in i det som sedan
kom att kallas Hessles villa. Han stannade i Bofors
resten av arbetslivet, gick i pension 1945 och flyttade då till Djursholm.
1914 hade man det bra som tjänsteman i Bofors.
Villan hade 13 rum och hönshus. 1914 hade en varm
och åskrik sommar. Kon, som betade i trädgården
gick i sin (slutade mjölka), men kurerades med konjak. På den tiden fanns det inga adresser i Bofors,
utan namn och ungefärlig beskrivning av platsen
räckte. Det fanns få telefoner och inget Brukshotell.
Mauritz mormor gick bort 1924 och därefter var
morfar resande försäljare i ännu högre grad än tidigare. 1925 blev han artilleridirektör.
Efter första världskriget sålde Bofors för tyska
Krupp, en tvivelaktig verksamhet, eftersom Krupp
enligt fredsavtalet inte fick tillverka krigsmateriel.
När morfar reste till Brasilien gick det med tåg till

Mauritz Sahlin (till vänster) i samspråk med kamraten från
skoltiden i Karlskoga, Dan Danielsson.

Bodensjön och sen tog det med Zeppelinare en vecka
för att med 12 passagerare komma över till Rio.
Den allra första resan avsåg försäljning av 10,5
cm haubits till Belgien. 1916 åkte morfar med Ragnar Sohlman till Kina. I Irkutsk fick morfar stanna i
fyra månader med brusten blindtarm, gick ner 25
kg och överlevde precis. En annan resa gick till Holland genom Tyskland under kriget med kurirpass
och morfar var nära att bli avrättad.
Produkterna då var 10,5 cm haubits, 7,5 cm fältkanon, 15 cm haubits och senare den nya 40 mm
luftvärnskanonen m/36. Den stora produkten var
dock ammunitionen. Ingenting levererades utan
skjutprov och körprov, bl.a. med åsnor i åsnegården.
Mauritz’ mor levde från 1905 till 1996. Hans pappa hade kommit till Bofors 1922 och de gifte sig
1930. Pappa var officer i flottan fram till 1919, då
fästmön slog upp och han flyttade till Argentina.
Han kom så till Bofors och hade morfar till chef.
Han anställdes som säljare på Sydamerika, östra
Europa och Turkiet.
Resorna på den tiden var annorlunda mot idag.
Resor på uppåt 100 dagar var inte ovanliga. Retur
till Valparaiso i Chile tog 205 dagar. Av 600 dagar
1927 – 1929 tillbringades 400 dagar i Ankara och
det var inte tal om att komma hem till jularna. Men
1938 tog resandet nästan slut fram till 1945, då Boström tog över som försäljare i Bofors.
Mauritz kommenterade avslutningsvis händelserna på 90-talet då Bofors tvingades omstrukturera.
Dock slog han fast en sak: Ute i världen följer man
alltid Bofors med intresse.
Och i Mauritz’ sfär har SKF, ett företag som verkligen håller ställningarna, just firat 100-årsjubileum.
Text och foto: Jan-Erik Averås
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Det blev ingen sänkning av
årsavgiften till Örebrodistriktet
Distriktets årsstämma
en lugn historia
SPF:s Örebrodistrikts årsstämma
som avhölls i Alnängsskolans aula i
Örebro tisdagen den
10 april i
närvaro av 106 valda ombud, varav
nio från karlskogaföreningen, blev
även denna gång en lugn historia.
Den enda fråga som gick till debatt
och omröstning var karlskogaföreningens motion med förslaget att
sänka medlemsavgiften till distriktet från nuvarande 35 kronor till 25
per medlem. Anledningen var distriktets för närvarande goda ekonomi. Tyvärr avslogs denna motion
Karlskogaombuden. Övre raden från vänster: Anders Jones, Per Leksell, Bigitta
Jones, Kjell Selander och Lennart Avesand. Främre raden från vänster: Bengt
med stor majoritet.
Aldén, Inge Liljegren, Allan Johansson, Allan Hede och Gunnar Nordström.
Mötet inleddes med att Monica Albertus höll en stämningsfull parentation över de 207 medlemmar som avlidit under
2006. Trubaduren Roine Lindström framförde
därefter den vackra visan Jag har gått genom tysta
dalar.
När du mis
ågon
mistt n
någon
I sitt hälsningsanförande konstaterade sedan disom sstår
tår dig när
a
nära
striktsordföranden Mats Otterström att både förbundet och distriktet kan glädjas åt bra nettoökningar av medlemsantalet. Många av de nya är s.k.
40-talister. Verksamheten har också varit omfattande vilket framgick av verksamhetsberättelsen.
Med personligt engagemang, präglat av
Inbjudna gäster var PRO:s vice ordförande Johnomtanke och valfrihet, hjälper vi dig med allt
ny Lindahl och Vuxenskolans nya kontaktman Lis
som rör en stilfull och värdig begravning.
Karin. Lindahl framhöll det goda samarbetet mellan PRO och SPF. Vi måste tillsammans fortsätta
att arbeta för en förbättring för pensionärernas efVärmlandsvägen 2, Karlskoga
tersläpande ekonomiska situation.
Tel. 0586–534 10
Lis Karin som är ny på posten som ansvarig för
Vuxenskolan
i länet var imponerad över SPF-medVälkommen!
lemmarnas studieintresse. Den är bäst av alla organisationer i länet framhöll hon.
Vi gör gärna hembesök • Jour dygnet runt
Innan själva stämmoförhandlingarna startade
underhöll trubaduren Roine Lindström med flera
visor av Ewert Taube, Nils Ferlin, Dan Andersson,
Moa Martinsson m.fl.
www.fonus.se • 020-87 00 87
Till att leda stämmoförhandlingarna valdes ru10

Larsson, Sonja Cederlöv, Marianne Pettersson och Allan Hede.
Anders Jones och Per
Leksell som ingått i
styrelsen hade avsagt
sig återval. Den sistnämnda gick in som
suppleant.
I övrigt kan nämnas
att Filip Hellström,
Degerfors omvaldes
tillsammans med Sven
Georg Eriksson, Öre- Nya distriktsordföranden för
bro som revisorer och Örebrodistriktet Inga Davidsson-Friberg.
Bengt Aldén omvaldes
tillsammans med övriga ledamöter i valberedningen.
I samband med att förhandlingarna avslutades
avtackades avgående ledamöter med blommor och
tacktal. Den nya distriktsordföranden Inga Davidsson-Friberg hoppades på ett gott samarbete och
nya tag för SPF.
Text: Bengt Aldén

tinerade Börje Gustafsson från Glanshammar med
Anders Jones och Birgit Elisson som bisittare.
Föredragningslistans punkter klarades sedan
raskt av fram till punkten Behandling av motioner, där Karlskogaföreningen föreslog att medlemsavgiften till distriktet för 2008 sänks till 25 kronor per medlem och år. Motiveringen var dels distriktets goda ekonomi och att t.ex. Värmlands läns
distrikt klarar sig bra med 25 kronor per medlem.
Detta föranledde ordföranden Otterström till
en utläggning om behovet av en stark ekonomi
för att klara fortsatta satsningar. Vår kassör Gunnar Nordström replikerade då att det knappast
är motiverat med ett eget kapital på omkring
300.000 kronor. (För karlskogaföreningen med
sina 1416 medlemmar betyder det en årlig utgift
på 49.560:- !. Red. anm.)
Vid den begärda voteringen gick dock majoriteten på styrelsens förslag på 35 kronor.
Som ny distriktsordförande efter Mats Otterström, som avsagt sig återval, valdes Inga Davidsson-Friberg, Kumla, som är en mycket duktig och
erfaren föreningsmänniska.
Som ordinarie styrelseledamöter nyvaldes Inga

Vårt nya liv har börjat!
Ny adress, Swedbank K-center
Det går bra för oss på Fastighetsbyrån. Nu
har vi vuxit ur våra gamla lokaler och flyttar
till nya. På plats har vi erfarna mäklare med
stort engagemang.
Detta gör att vi kan erbjuda helhetslösningar
såsom kvalificerad rådgivning gällande din
husförsäljning ekonomisk och juridisk
rådgivning, snabba lånebesked osv.

Marie

Vi blir naturligtvis glada om du hör av dig.
Om inte nu, så kanske någon gång i framtiden. Du har faktiskt hela livet på dig.

Lasse

Anders

Telefon 0586-333 02
Hör av dig när ditt nya liv börjar!
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En resa i Argentina
– en stark naturupplevelse
En kulen februaridag
lämnade jag Karlskoga för
att hälsa på min väninna
karlskogabördiga May Diaz.
Hon bor nu utanför Buenos
Aires och var tidigare SPFmedlem här i Karlskoga.
Jag har tidigare rest i Argentina och bl.a. gjort utflykter till de berömda vattenfallen i Iguazú, badorten
Mar del Plata och Tigris.
Därför valde vi nu att åka till
Mendoza, en stad 105 mil Så här såg många gator ut i Mendoza med träd vars grenverk skyddar mot hettan.
väster om Buenos Aires och
för stor och istället skänkte han den till parken.
35 mil från Santiago de Chile. Mendoza har ca
Mendoza anses vara en av Argentinas vackraste stä130 000 innevånare. Klimatet är året runt regnder bl.a. tack vare konstbevattningen. Regionen
fattigt och hett därför att Mendoza är uppbyggd
har också ett stort vindistrikt som producerar ca
på en öken. Men tack vare konstbevattning har
70 procent av Argentinas vin.
det blivit en grön och lummig stad. Många gator
En bergstur i Anderna är ett måste och minihar alléer av stora träd, som böjer sig och som kombussar tar besökarna upp på olika bergshöjder. Vår
mer gatorna att likna gröna tunnlar.
första anhalt blev Uspallata, där frihetshjälten GeBevattningen sker med hjälp av anlagda gatuneral San Martín rastade för att utrusta sina trupkanaler med vatten från Mendozafloden och smältper. Vägen fortsatte sedan uppåt till en stenbro,
vatten från Anderna. Här finns också flera vackra
en ruin från Inkatiden. Härifrån såg vi den utdöparker, den största heter Parque General San
ende vulkanen Tupungato. Färden gick sedan viMartín och är på 420 hektar. Den uppskattas av
dare på hissnande serpentinvägar med oförglömbefolkningen för där kan man ägna sig åt rekrealiga scenerier av bergsformationer i skiftande färtion och promenera längs vandringsleder. Här finns
också breda kanaler för olika sportevenemang som
ger.
rodd och simning.
Vi såg sedan det mäktiga berget Aconcagua,
Parken har en mäktig inträdesport. Ett mäster6 962 meter högt, ett eldorado för bergsklättrare
verk i konstsmide som skänkts av en jordägare som
från hela världen. Men det fanns också flera vanliegentligen skulle ha den till sin gård, men den blev
ga vandringsleder. Vi passerade sedan Ischiguasto,
känt för sina fossiler efter dinosarier. Ett av de största naturundren är Puento del Inca, en bro över
floden Cuevas som färgats orange av det varma
sulfitrika vattnet. Det är en ruin 2 720 meter över
havet och här fanns en gång ett termalbad.
Argentina är sammanfattningsvis ett land som
ger starka naturupplevelser och det är lätt att förflytta sig med ibland stora komfortabla bussar och
i bergen med hjälp av minibussar. Det är också
idag ett relativt billigt turistland.
Text: Öllegård Segerström
Porten till parken San Martin i Mendoza.
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Om korsmäss, ”den flygande dåren” och ”en ful apdans”
Sammanställt av Bertil Edling
Årets femte månad, som står för dörren har
med hade han skrivit in sig i världshistorien.
namn efter den romerska kalenderns Maius, som
I tidningsrubrikerna kallades han ”den flygani sin tur hade att göra med fruktbarhetsgudinnan
de dåren”. Gustaf V sände telegram och hyllade
Maia. I våra gamla almanackor kallades den blomshonom ”för den stolta flygarbragden”, riksdagen
termånad.
likaså och på restaurangerna i städerna hurrades
Vädret i maj ansågs förr styra hela sommaren
det och skålades och gästerna slog sig ihop om lyckoch man trodde att en kall maj gav en varm somönskningstelegram till den store Atlantflygaren.
mar och en våt maj en torr sommar. Blåste det på
Han hade ju svenskt påbrå! (hans far var född i
Korsmässodagen varslade det om en blåsig somStockholm och hette då Månsson).
mar, men inträffade det en köldperiod i början av
Bedriften väckte en våldsam uppståndelse värlmånaden talade man om ”korsmässovinter”. Vid
den över och var sedan Charles Lindbergh visade
korsmäss ansåg man att svalorna kom och kreatusig drogs väldiga folkskaror samman för att hylla
ren skulle släppas ut på sommarbete i Sydsverige.
honom. När han återkom till New York och for i
Korsmäss var fram till år l901 beteckningen på
kortege genom staden rev kontoren allt tillgängtvå dagar i almanackan, dels på våren nämligen
ligt papper till konfetti och öste över hans väg i en
den 3 maj och dels på hösten den 14 september.
glad hyllning. Det blev över 1 800 ton för renhållDen har att göra med en gammal myt om ”det
ningen att ta reda på dagen efter - mångdubbelt
heliga korsets återfinnande och upphöjelse”.
mer än vid glädjescenerna efter första och andra
I maj kommer också göken och på en del håll
världskriget!
menade man då att den ogifta flickan kunde få
Samma år som Atlantflygningen skedde var danreda på hur många år det dröjde innan hon blev
sen charleston högsta mode, men i Stockholm
gift: det var bara att räkna den första gökens rop.
ville man bojkotta dansen eftersom den upplevOch på samma sätt kunde den unga frun få reda
des som ”en ful apdans” och en balettmästare
på hur många barn hon skulle få innan barnaskaTropp hade följande recept för utrotning av danran var fulltalig!
sen:
Det var i maj månad för i år
– Om alla dessa damer som ge
80 år sedan som en hotellägare
sig in i charleston fingo se ett fotoi New York som reklam för sitt
grafi av sig själva bakifrån under
hotell satte upp ett pris på 25
utövandet av dansen . . . är jag över000 dollar för den som vågade
tygad om att de aldrig mer i hela
göra den första nonstop-flygsitt liv skulle dansa charleston.
ningen från Nya världen till
Något annat sätt att på godvillig
Den gamla, dvs. från New York
väg från Stockholm utrota denna
till Paris. Det var flera som ville
dans vet jag ej . . . det är vederväranta utmaningen men hölls tilldigt att se dessa höftrörelser och
baka av ogynnsamma väderleksbensparkningar som visserligen äro
utsikter.
god gymnastik men dock ha föga
Den som till sist trotsade vämed dans att göra.
deroddsen – blåst med snålt och
Tropp fruktade emellertid att
kallt regn – blev som bekant en
charlstonflugan gripit sig så fast i
Charleston: dansen för dagen – eller en ful
svenskättad amerikanare, Char- apdans?
Stockholm, ”att det tar tid innan
les Lindbergh. Med sitt enmoden försvinner och ersätts av verktoriga flygplan, ”Spirit of S:t Louis” genomförde
liga danser, som är värda att dansas av var och en”.
han den första ensamflygningen över Atlanten och
Han rekommenderade istället danspubliken den
den 21 maj landade han på Le Bourgeflygfältet
vackra tangon ”La Florida” eller våra gamla förutanför Paris. Det var en sträcka på 579 mil som
tjusande valser.
han avverkade på 33 timmar och 32 minuter. DärSå kunde en moralens väktare tala år 1927!
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Om byxlös diplomat och vår kära Astrid
För övrigt sitter jag och studerar nya upplagan
av SAOL (Svenska Akademiens Ordlista) – i akt
och mening att lära mig den nya svenskan. Tänk
att t.ex. ett ord som ”tänk” är upptaget som substantiv som synonym till ”sätt att tänka”. Här gäller det snart att lära sig ett helt nytt språk – otroligt!
Inför den gångna påsken kunde vi återigen glädja
oss åt kommunens ansträngningar att pynta vår
stad. Gula vippor och vackra påskliljor prydde diverse buskar, träd och krukor runtom i sta’n. Jag
och många med mig saknar naturligtvis det stora
”påskträdet” vid entrén till Kulan, som någon marodör sprängde i bitar förra året. Det är så tragiskt
att ingenting får vara ifred för vandalismen runtom i vårt samhälle. Skall man behöva sätta upp
övervakningskameror överallt för att få ha saker i
fred och eventuellt finna syndarna?
Debatten de senaste dagarna har handlat mycket om tillgängligheten till sjukvård i vårt land som
med all rätt kritiseras hårt. I det populära måndagsprogrammet ”Fråga doktorn” i TV ger den
vänliga läkaren ofta rådet: ”Tala med din läkare
om detta”. Samma fras finns också ofta när man
köper medicin och läser under ”biverkningar” på
den bipackningssedel, som ligger i förpackningen. ”Tala med din läkare” – vilken värld lever de i,
som ger en sådan anvisning – förvisso icke i Sverige
år 2007!
Hej då!
Ulla C

Hej igen! I mitt förra lilla kåseri skrev jag
lite beskt om pensionärs-striptease i TV.
Många med mig satt nog bänkade häromveckan för att få se och lyssna på programmet om Sverker Åström – denne vår mest välkände och ansedde diplomat i vår tid. Jag hade förväntat mig att få
höra mycket om alla de diplomatiska konflikter
han fått uppleva som ambassadör i ett flertal nog
så kontroversiella länder. Men av detta blev intet,
trots att han lovat prata om allt.
I stället fokuserade man på hans sexuella preferenser – vi fick t.o.m. vara med om ett litet försök
till ”raggning” av en ung ambassadtjänsteman. Att
höra denne 90-åriga nestor deklarera att han föredrog unga män i 25-årsåldern är bara så patetiskt.
Man frågar sig om inte den intervjuande journalisten och absolut den ansvarige producenten kunde ha låtit den här gamle mannen få ”behålla byxorna på”, i bildlik bemärkelse – tragiskt!
Men NU – till den största QUINNA jag känner
– på 100-årsdagen – ASTRID LINDGREN!
Mitt första möte med henne ägde rum när jag
var gymnasist – boken hette ”Britt-Marie lättar sitt
hjärta” och jag minns att jag tyckte om den. Sedan
försvann hon ur mitt liv – men till min första jul
som nygift önskade jag mig boken om Pippi Långstrump. Jag hade läst en del recensioner och också
följt den debatt som följde lilla Pippi. Hon ansågs
av många vara ett farligt och dåligt föredöme för
det uppväxande släktet.
Bonniers förlag hade refuserat manuskriptet och
det är säkert något de kan ångra än idag. Så fick
jag den – gul och blank och bara så härligt underbar. Ibland tänker jag att man måste vara vuxen
för att riktigt njuta av hennes ordvändningar, t.ex.:
Pippi har tagit med sig en stor skara barn till godisbutiken och frågar: ”Är det någon som inte tycker om godis så stig fram”. Då steg ingen fram. ”Är
det någon som tycker om godis, så stig fram!” Då
steg det fram 147 stycken. Resten känner vi alla.
Nu har den stora biografin om Astrid Lindgren
utkommit och jag tycker att vi alla skall köpa den
– om inte annat för att våra efterkommande intill
tredje och fjärde led skall få lära känna en av de
mest remarkabla personer som funnits i detta land!
Men något Nobelpris blev det aldrig. Tyvärr valde
hon ju fel genre som författare, för barn är nog
knappast något som herrar stofiler i Nobelpriskommittén kan tänkas prioritera.

Ur
Gunilla Dahlgrens
Ingen ålder för en
domkyrka
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Gåtfullt

Det kom ett brev till
Skattemyndigheten
med namn, adress
och följande innehåll:
”Jag kan inte sova
om nätterna så därför skickar jag tre
tusenlappar. Kan jag
inte sova i fortsättningen heller så skickar
jag resten.

av Birgitta Hede
Nu ska svaren bli blommande växter, stora och
små, allt från örter till träd. (Tänk på att t.ex. björk
är en blommande växt och att stavningen kanske
inte alltid stämmer.)
11. Ärligt förtjänade pengar
12. Välkänd molekyl, fast och flytande på samma gång.
13. Känner du sångerskan Lindfors?
14. Man som bör banta?
15. Vacker blomma utan kläder
16. Detalj i klädseln för visst yrke
17. Viktig militärisk kroppsdel
18. Skönt att få för den som är ledsen
19. Däri gör man något hemligt.
10. Vild avlägsen sol
11. Solbränd moratös
12. Bleka och pryda
13. Landskapsdåre

Nisse hade en riktig blåtira då han kom till jobbet
en morgon. Det förklarade han för arbetskamraterna med:
– Det är den där blondinen som bor på Gustavsgatan.
– Hon som du sa var änka?
– Ja, men det var hon inte.

– Vad tjusiga tatueringar du har. Men går de inte
bort när du tvättar dig?
– Det vet jag inte.

Lämna Ditt svar till SPF exp. senast måndagen
den 20 augusti även om Du inte löst allt. Du kan
vinna i alla fall. Först öppnade rätta eller flest rätta
svar får två Trisslotter eller något annat spännande
i pris. De rätta svaren och pristagare presenteras i
augustinumret av Månadsnytt.
Svar på gåtor med Värmländska ortnamn i
marsnumret
11. Färsk fäbod: Nysäter
12. Trekantigt klyvverktyg: Kil
13. Vattendrag + spikverktyg: Bäckhammar
14. Nalles ide: Björneborg
15. Tygsort + litet vattendrag: Linnebäck
16. Asaguds hussamling: Torsby
17. Träd + domsområde: Ekshärad
18. Produkt: Alster
19. Stoj i H2O: Lekvattnet
10. Sydlig tallhed: Sörmon
11. Halvö + ö utan e: Uddeholm
12. God udde: Branäs
13. Trädsamling + farstu: Skoghall
14. Färsk lekamen: Nykroppa
Det kom 11 svar med alla rätt (+ många med
13 st). Bland dem har lotten fallit på Anne-Louise
Robertsson, Gustavsgatan 13 A, Karlskoga, som
får hämta 2 st. Trisslotter på SPF exp.
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SPF:s resekommitté inbjuder till
Skultuna mässingsbruk 400 år
samt besök på Vallby friluftsmuseum i Västerås
3 maj. Pris 340:Inkl. bussresa och f.m. kaffe, lunch, guidning samt tid att handla.

Vänortsbesök i Riihimäki, Finland
8-11 maj. Pris 1950:-. Fullbokad.

Resa till Landskrona, Ven, Hälsingborg och Helsingör
17-20 maj. Pris 3620:Vi bor tre nätter på Hotell Öresund i Landskrona. Middagarna äter vi på hotellet. Besök på Ven och
Konstrundan, St. Ibbs g:a kyrka mm. Båtresa Hälsingborg – Helsingör och shopping i Danmark. Besök
på Sofiero slott. Ev. stopp i Kullaberg med Höganäs på hemresan. I priset ingår: bussresa, tre nätter i
delat dubbelrum med frukost och middag, lunch dag 1 och dag 2, båtresor och entréer enligt program.

Vårutflykt till Wadköping, Örebro
30 maj. Fullbokad.

Ut i det blå
13 juni. Fullbokad.

Rivierans Guldgossar på Cirkus i Stockholm
20 oktober. Pris: 1.300:Med bl.a. Susanne Reuter, Robert Gustavsson, Loa Falkman och Charlott Strandberg.
Inkl. buss, 2 rätters lunch på Ulla Winblads restaurang, teaterbiljett, kaffe och smörgås på hemresan.
Anmälan snarast.

Opera på Skäret: Aida
11 augusti. Pris 990:Inklusive buss, lunch på Bångbro Herrgård, biljett till Operan och kaffe på hemresan.
Föreställningen börjar klockan 16.00. Anmälan snarast.

Är Du intresserad och för anmälan hör av Dig till resekommittén eller till expeditionen.

Den som har gjort en resa har alltid något att berätta.
Välkomna att resa med oss i Resekommittén:
Sickan Andersson tel. 140 03 • Ingmar Carlsson tel. 390 08 • SPF:s expedition tel. 302 40.
OBS! Till er som betalar till SPF:s expedition: Medtag jämna pengar.
Resekommitténs bankgiro: 885-2634

