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Sveriges Pensionärsförbund – Seniororganisationen i tiden
Karlskogaföreningen

Skön och trevlig sommar!
Nu börjar sommaraktiviteterna
SPF-golfare på Valåsens golfbana med från vänster: Egon Vörde, Jan Hägg, Göran Malmberg, Göran Andersson och Inga Svensson vid ettans tee. Foto: Bengt Aldén.

Eskil Persson har
många järn i elden
och ställer upp för
SPF, Odd Fellow och
Hembygdsföreningen.

Ett märkligt
”Festina Lente
projekt”
beskriver
Bertil Edling.

Ulla kåserar
om nya sedlar,
bröllopsbesvär och
ett osynligt moln
över oss alla.

Sidan 11

Sidan 13

Sidan 14

Almanackan

(Sparas lämpligen till nästa nummer av Månadsnytt)
Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt, tisdagen den 17 augusti.
Distribution, fredagen den 27 augusti.
Måndag 3 maj kl. 14.00
Träffen. Stickkafé.
Tisdag 4 maj kl. 14.00
Månadsmöte. Källaren Nya Folkets Hus.
Roland Eriksson – säkerhetsfrågor.
Marianne Cornelid – reseinformation.
Sune Olson kåserar. Se notis sid 3.
Anmälan till exp. tel. 302 40 senast måndag
3 maj kl. 11.30.
Onsdag 5 maj kl. 14.00
80+-Träffen. Missionskyrkans samlingssal.
Förra kommunalrådet Margareta Karlsson
kåserar och Leif Björk underhåller.
Anmälan till exp. tel. 302 40 senast måndag
3 maj kl.11.30. Se annons sidan 3.
Torsdag 6 maj kl. 14.00
Träffen. Kafferepet.
Fredag 7 maj kl. 15.00
Club Solbringen. Ollry´s från Nora underhåller. Anmälan till exp. tel. 302 40 senast
onsdag 5 maj kl.11.30.
Måndag 17 maj kl. 14.00
Träffen. Stickkafé.
Tisdag 18 maj kl. 11.00-16.00
Utflykt till Ånnaboda. Anmälan till exp.
tel. 302 40 senast tisdag 4 maj kl.11.30.
Se annons sidan 3.
Torsdag 20 maj kl. 14.00
Träffen. Kafferepet.
Måndag 31 maj kl. 14.00
Träffen. Stickkafé.

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

Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna
Sven Dahlskog, Knektåsvägen 37
Sten Hammarberg, Fasanstigen 25, Degerfors
Lisbeth Kihlström, Boåsvägen 25 A
Mirja o Mikko Lehto, Alkvettervägen 32
Kerstin Ohlsén, Rosendal 4 C
Agneta Wästbjörk, Boåsvägen 12

1.392 SPF-medlemmar
Den aktuella medlemssiffran för SPF Karlskogaföreningen är nu 1.392 medlemmar!

Expeditionens
sommarstängning
I sommar är expeditionen stängd från den 7 juni
och öppnar igen den 23 augusti.
Expeditionen, styrelsen och redaktionen önskar
medlemmarna en skön och trevlig sommar.

Kajsa Werner, tel 541 63. E-post: kajsa.werner@folkbildning.net
Bengt Aldén, tel 370 24, e-post: bengt29@tele2.se, Jan-Erik Averås och Birgitta Hede.
E-post: m-nytt@blixtmail.se
Britta Gillberg, tel 527 11. E-post: britta.gillberg@comhem.se
SPF, Solbringen 80, Loviselundsvägen 73, 691 83 Karlskoga. Tel 302 40.
E-post: 0586-30240@telia.com Öppen vardagar kl. 10-12.
Kajsa Werner, tel 541 63. E-post: kajsa.werner@folkbildning.net
Birgitta Hede, tel 536 02. E-post: hede.birgitta@telia.com
Leila Raudsaar, tel 181 01. E-post: leila@raudsaar.com
www.spfkarlskoga.se E-post: christer@lasson.st
94 41 25-4
5715-5640
Karlskoga Grafiska, tel 300 53. E-post: grafiska@telia.com
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Hallå, ni som gillar
Spanien och Kanarieöarna!

Månadsmöte
Tisdagen den 4 maj kl 14.00
Källaren, Nya Folkets Hus

Du vill väl kunna hälsa och tacka, tala om att
du är svensk och beställa något att dricka (+ lite
till)? På spanska förstås.
Vi startar en ny cirkel i spanska i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan. Den är till
för nybörjare och vi tar det lugnt.
Tid: Torsdag e.m. (troligen kl. 14).
Ledare: Birgitta Hede. Lokal: Vuxenskolan.
Ingen kursavgift (bara en kursbok).
Om du är intresserad, ring exp. tel. 302 40 eller
Birgitta tel. 536 02. Vi startar så snart vi kan i
september. (Den gamla cirkeln går in på sin 4:de
termin, fredagar kl 10).

Program:
Roland Eriksson, vår ansvarige för personsäkerhet kommer att prata om just säkerhetsfrågor.
Marianne Cornelid – information om gjorda
resor, kommande resor samt era önskemål.
Estradören Sune Olson – kåseri: Alltid blir det
något.
Kaffe med smörgås och kaka, 35 kr. Sedvanliga
lotterier. Välkomna till vårens avslutande månadsmöte!
Kjell Selander

80+ Träff
Onsdagen den 5 maj kl. 14.00
Missionskyrkans samlingssal
Program:
Förra kommunalrådet Margareta Karlsson kåserar. Leif Björk underhåller.
Anmälan senast 4 maj till exp. tel. 302 40.
Välkomna!

SPF-golfens höstprogram
I och med att detta nummer är
sista numret före sommaruppehållet presenterar vi nu höstens tävlingsdagar.
2 aug. 9 aug. 16 aug. 23 aug.
samtliga slaggolftävlingar.
30 aug. PB Lagtävl. 1+2+3 Föranmälan.
6 sept. slaggolf. 13 sept. PB SPF-kannan.
24 sept. PB, Scramble. Avslutning.
1:a starttid kl. 08.00, sista starttid 09.51. Anmälan senast kl. 15.00 lördagen före speldag via
golf.se eller terminalen i Klubbhuset. Startlista
finns tillgänglig från söndag kl. 18.00.

Ånnabodautflykten
Tisdagen den 18 maj är det dags för den traditionella vårutflykten till den vackra fritidsanläggningen i Ånnaboda.
Avgång från Busstationen kl. 11.00, Torget kl.
11.05, Sandviken ca kl. 11.15. En buss är bokad
för 50 personer. Så först till kvarn. Vid mer än 80
anmälda åker vi med två bussar. Bussbiljetten kostar 50:- t o r. Tipspromenader eller turer på egen
hand. Lunch serveras, kostnad 89:- inkl. dricka
och kaffe. Återfärden sker ca 15.00.
Anmälan senast 4 maj till vår exp. tel. 302 40.
Välkomna önskar Inge Liljegren

SPF Karlskoga 35 år 2012
Men anledning av att vår förening 2012 fyller
35 år har en arbetsgrupp bildats under ledning av
Ingrid Jansson med målsättning att ta fram en jubileumsskrift eller bok om de gångna årens verksamhet. Men gruppen vill gärna få låna eller få
foton och handlingar som kan vara av intresse från
de gångna årens verksamhet. Vi efterlyser också
exemplar av de första årgångarna av Månadsnytt.
De som Alf Bande skrev och var i ett mindre format än dagens. Kontakta i så fall gärna expeditionen tel. 302 40.

Glädjande rättelse
I Lathunden på sidan 28 har
det tyvärr angivits en fel och för
hög prisuppgift under rubriken
Avgifter och ersättningar när
det gäller Gräsklippning. För en
yta av 800 kvm per säsong är
priset 1.700 kr. Yta 800-1500 kvm per säsong
2.700 kr.
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Ordföranden har ordet

Saltstänkt konstutställning

SPF i Karlskoga är en
stor förening. Att vara en
stor förening har många
fördelar. Vi kan ge ut den
tidning, som Du just nu
läser. Vi kan ordna en
mängd aktiviteter och
många resor. Och Du
träffar folk från Din stadsdel eller Din arbetsplats på
SPF-arrangemang.
Men det finns en nackdel: det är svårt att lära
känna och känna igen alla medlemmar. Vi i styrelsen har fått höra att de som är nya känner sig osäkra
i början när de kommer till något arrangemang
hos oss och skulle önska ett bättre mottagande.
Därför planerar vi att skicka ett presentkort på två
kaffe och två lotter till nya medlemmar. Då kan
man bjuda med sig någon eller själv dricka kaffe
gratis två gånger. Poängen är dock att vi funktionärer noterar att den som lämnar fram ett sådant
presentkort är ny medlem och ska tas extra väl om
hand på t.ex. ett månadsmöte.
En annan sak som vi i styrelsen ofta diskuterar
är hur vi ska få reda på vad medlemmarna har för
önskemål. Och ett bra sätt att få reda på det är att
ha bordsvisa gruppdiskussioner, något som vi har
ibland. Hamnar man i en mindre grupp blir man
genast mer aktiv och orädd när det gäller att säga
sin mening. Och vi vet ju att det finns synpunkter.
Ett annat bra sätt är att gå med i en referensgrupp: just nu har Inga-Lill Blomberg en sådan
grupp, som diskuterar hur man ska locka 40-talister till SPF. Från den gruppen kommer förslaget
om presentkort på kaffe. Man har också pratat om
dans, vinprovning och chokladprovning. Gå in på
www.mumsigt.se så får Du se vad man kan göra!
Fördelen med att gå med i en referensgrupp är
att man inte binder upp sig för en lång period, 3 5 personer träffas några gånger och kläcker idéer.
Alla vinner på detta, de ansvariga får bra tips och
kan erbjuda medlemmarna det de vill ha. Och den
som deltar i en sådan grupp får det roligare i föreningen, får nya bekanta, blir aktiv och inte bara
en konsument av program som andra tänkt ut. Och
det är bra med aktivitet både för kroppen och för
hjärnan!
Kajsa Werner

Ingegerd Anderberg hade utställning på Lördagsträffen 27 mars. Ingegerd är född och uppvuxen i Karlskoga men bor sedan många år i Göteborg. Hon och hennes man är sedan 70-talet
inbitna seglare och känner Västkusten och dess
fyrar som sin egen ficka. Utställningen hade verkligen marina förtecken. Ingegerd hade fascinerats
av de olika fyrarna och målat av dem på gammal
segelduk som hon lyckats komma över. En del var
målade på skifferplattor som kasserats när man
plockade ner taket på fyren Pater Noster för att
ersätta det med kopparplåt. Hon hade använt gouachefärger vilket är vattenfärg som man tillsatt ett
vitt pigment så att färgen i motsats till akvarell är
täckande. Hon hade också målat fyrar i Vänern.
Det märktes att hon var väldigt intresserad av fyrar. Hon hade läst och visste mycket om de olika
fyrarna. Måseskärs fyr, Pater Noster och Väderöbod är ”heidenstammare”. Gustav von Heidenstam, far till Verner von Heidenstam, hade gjort
konstruktionen. De bestod av ett fackverk som
kunde tillverkas iland och sedan transporteras i
bitar som sattes ihop på plats.
Ingegerd hade också gjort fat i glas. Faten var
rektangulära. Hon hade använt färgat glas i olika
färger som hon sammanfogat så att de bildade olika signalflaggor. En del Karlskogamotiv fanns också
med. Hon hade fått skifferplattor som funnits på
en byggnad vid Hembygdsgården. På dessa hade
hon målat bl. a. Karlskoga kyrka.
Målningen Måseskärs fyr köptes av Lördagträffen och lottades ut. Lotterna gick åt som smör i
sol. Vinnare blev Kajsa Werner. Ingegerd skänkte
då ett andra pris som vanns av Kerstin Gillberg.
Det var mycket folk som kom till Träffen. Något
lockade kanske också nygräddade våfflor!
Text o foto: Majken Lasson

Ingegerd Anderberg framför några av sina tavlor.
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Bror Segerström
trollade på Träffen

SPF:s
distriktsstämma

Han är still going strong denne 87-årige Bror
Segerström, eller Mr Mentalo som hans artistnamn är när han framträder med sina trolleritricks. Det bevisade han också när han underhöll gästerna på Lördagsträffen den 10 april.

Distriktets stämma hölls den 12 april och
man hade som omväxling förlagt den till Folkets Hus i Kumla.
Anna och Jörgen Martinsson, båda kyrkomusiker inledde med att ge oss ett omväxlande musikprogram.
Distriktsordföranden, Inga Davidsson, som själv
är från Kumla, visade sedan bilder och berättade
från trakten. Dessutom uttalade hon sig något
bekymrat om medlemsantalen och problemen med
att locka de yngre pensionärerna till SPF. Frågan
känns bekant.
Rune Kjernald från Skaraborg berättade om en
pågående utredning angående ändrad arbetsfördelning förbund – distrikt – föreningar. Det mest
konkreta resultatet för oss (som egentligen inte
har något behov av distriktet) kommer att bli mer
pengar till distriktet. Men det är väl ingen som
tror att det därför skulle bli mindre till förbundet?
Ånej, så lätt slipper vi inte undan.
Det mest intressanta under dagen var nog när
vice kriminalvårdschef Magnus Östlund berättade om fångvårdsanstalten i Kumla. Det handlar
ju om en för oss okänd värld, och vi fick i alla fall
några inblickar.
Förhandlingarna hade man lagt allra sist och
stämmans ordförande (assisterad av Anders Jones
som vice) avverkade punkterna snabbt och effektivt, allt enligt valberedningens förslag. Från Karlskoga är Kjell Selander styrelseledamot och Kajsa
Werner ersättare.
Text: Birgitta Hede

Stig Bodemyr, Bror Segerström och Sickan Andersson i aktion
med ett reptrick med Bodemyrs kavaj.

Det var gott om kaffesugna gäster på Träffen
denna lördag som bänkade sig för att underhållas
av Bror Segerström och hans trollerinummer. Han
har ju också en viss vana vid kortkonster och andra manipulationer. Han började nämligen redan
träna på lite enklare nummer när han bara var 12
år. Sedan har han genom åren gjort otaliga framträdanden i olika sammanhang. Han är också medlem i både Örebro Magiska Cirkel och Svensk Magisk Cirkel och på deras kongresser har han både
deltagit och studerat andra kollegor. Men han har
hela tiden valt att ha trolleriet som en hobby.
De nummer som han nu framträdde med var
till en början korttricks och manipulationer. Han
trollade bl.a. fram enkronor ur en del medlemmars näsor och öron. Mer spektakulärt blev det
när han fick fram både Sickan Andersson och Stig
Bodemyr och fick låna dennes kavaj som han sedan trädde rep genom kavajens ärmar. Sickan och
Stig fick sedan hålla i varsina repändar men ändå
lyckades Bror få loss kavajen trots att medhjälparna höll kvar sina repändar. Sedan visade han upp
en till synes tom papperspåse ur vilken han sedan
plockade fram både schalar och blomsterförpackningar. Snygg avslutning.
Som tack för föreställningen framförde Majken
Lasson ett tack till Bror Segerström och överlämnade en present.
Text o foto: Bengt Aldén

Karlskogadelegaterna samlade vid en fikapaus vid SPF:s
distriktsårsmöte i Kumla. Från vänster: Jan-Olof Forsling,
Birgitta Jones, Kjell Selander, Kajsa Werner, Leila Raudsaar,
Eskil Persson Anders Jones och Birgitta Hede.
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Månadsmöte med sång och musik i ny lokal
Den 13 april införde vi för första gången den
nygamla nyordningen att ha månadsmötet i
Källaren i Folkets Hus. Något som uppenbarligen lockade lite fler medlemmar. Kjell Selander hälsade välkommen och informerade om
dagens program.
Den här gången var det ett lättsamt program
med underhållning av ”Lillemors”, som består av
Lillemor Johansson och Henry Widén, för dagen
förstärkta med vännerna Birger och Monica Rönnkvist.
Sångerna var många och de ackompanjerades
av gitarr, dragspel och även på det moderna lite
konstgjorda sättet.
Vi fick höra några Taubevisor och en sorglig visa
av Dan Andersson om Per Ols Per Erik som gick
och dränkte sig på grund av kärlekssorg. Dan Andersson hade här tydligt tagit intryck av de gamla
skillingtryckens sätt att berätta en tragedi. Älvsborgsvisan var en annan sorglig sång i skillingtrycksstil om en fånge på Älvsborgs fästning.
”Amandas lilla häst” var nog den som underteck-

Bänkade vid Källarns långbord smakade kaffe med fralla
extra gott och trivseln var inte att ta fel på.

nad uppskattade mest. Det var en visa från 1906
med humor i framförandet och en del drastiska
poänger. Till sist fick vi höra Sven-Ingvars gamla
örhänge ”Säj inte nej . . .”
De medverkande avtackades med applåder och
Kjell Selander överräckte också blommor. Därefter var det dags för gott kaffe med mackor och
lotteridragningar.
Text: Birgitta Hede. Foto: Jan-Erik Averås
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T-Forden – en bil för alla
Den tillverkades i mer än 15 miljoner exemplar och kunde fås i vilken färg som helst bara
man valde svart. Många av er läsare känner säkert igen det. Det handlar om T-Forden, den
första löpandebandproducerade bilen från tidigt 1900-tal.

hade detta lett till att han var med och byggde racerbilar. Ford Motor Company grundades 1903
och redan 1906 tillverkade Ford fler bilar än någon annan tillverkare.
I oktober 1908 introducerades T-Forden, en bil
för alla och 1913 var masstillverkning enligt löpandebandprincipen fullt utvecklad. En T-Ford
lämnade något av de 13 sammansättningsbanden
var 24:e sekund, vilket medförde att priset efterhand sjönk. År 1908 kostade bilen 950 dollar, men
1927 hade priset sjunkit till 290 dollar. Maximal
produktion av T-Forden nåddes 1923, då 1 800
000 bilar tillverkades. Då hade sammansättningsfabriker också byggts i olika delar av världen. För
den svenska marknaden monterades T-Forden i
Danmark. 1926 upphörde tillverkningen och 1929
kom A-Forden fortsättningsvis en annan historia.
Henry Ford avled 1947.
I en bildkavalkad visade Sven Friberg T-Forden
i olika utföranden, bl.a. Doktorskupén(1909),
Touring-(1911), Roadster-(1911), och Central
Door-(1921)modellerna och slutligen hans egen
Touring från 1923, svart förstås och i perfekt körklart skick.
Det blev stor avtackning med blommor till Sven
Friberg med fru Viola för den trivsamma och
mycket initierade genomgången kring, vågar jag
säga, världens största billegend.
Text och foto: Jan-Erik Averås

Sven Fribergs T-Ford modell Touring från 1923.

Det finns en sådan, som fortfarande rullar i Karlskoga. Till Vetgiriga Veteraner den 20 april kom
ägaren själv, Sven Friberg, åkande i den till Missionskyrkan för att berätta för oss, ett 30-tal, som
kommit dit.
Sven, nu pensionär, blev redan som barn intresserad av bilar, men inte som vi kanske tror. Det
var nämligen så att när familjens barn blev alltför
bråkiga, så blev de förpassade ut i bilen, en Citroën årgång 1918, tills de hade lugnat ner sig.
– Det tog närmare hela senare delen av 1800talet, innan alla tekniska funktioner, som behövs
till en bruksbil, hade utvecklats, inledde Sven.
Bilens hjärta är förstås motorn. 1867 hade en tysk
vid namn Nicolaus Otto tagit patent på en förbränningsmotor av kolvtyp, men först 1877 fanns
en fungerande sådan. Och, käre läsare, dagens
bensinmotorer är fortfarande Ottomotorer enligt
samma princip. Men fler knepiga detaljer måste
fungera. Det behövs ett tändsystem, det behövs
bensin, det behövs luftgummihjul, det behövs en
kraftöverföring med växellåda, bromssystem, styrsystem, hjul och kaross för att nämna några.
Henry Ford, född 1863, kom till Detroit, där
han gifte sig med Clara Bryant 1888. Till faderns
sorg ville han inte bli farmare utan sysslade helst
med maskiner och mekanik. Kring sekelskiftet

Vi som stannade kvar en stund fick chansen att under ledning
av Sven närmare studera T-Forden på Missionskyrkans parkeringsplats.
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Jones MC & Fritid AB
www.jonesracingcenter.se
Promovec El-cyklar

9.995:-

Dirt-Bike

Mobility Scooter
Permobil Midi XL

12.995:- Från 6.995:-

Vi säljer ju även:
Mopeder, även 4-hjuliga, Scooters,
MC/Kawasaki, ATV/4-hjulingar, Moped-bilar,
Tillbehör på alla sätt

Från 14.995:Öppettider:
Verkstad 08-17, Butik 10-12, 13-17. Lördag 10-13
Hangarvägen 27, 691 35 Karlskoga
Telefon: 0586-555 10 • Fax: 0586-555 07
E-post: jonesracingcenter@telia.com
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En långflygare med egen GPS
Det var en av påskdagarna. Jag gick över Rävåskullen från Nickkällan, solen och regnet hade inte
riktigt kommit åt isen på gångvägen. Men vårtecknen var tydliga och fåglarna hade tagit ton. Någon
vecka tidigare hade vi fått skotta oss fram till gravarna för att tända ljus. Och vår utmärkta vicevärd hade
förutseende tagit undan snön för de spirande blomlökarna på blomrabatten. Vägarna blev bredare för
varje dag som gick och halkan kom av sig.
Det sägs att vi lever i ett förväntningssamhälle. Vår förväntan inför det
nya – kanske en bil eller något annat
mindre kostsamt, men som vi väntat
på att få äga. Förväntan ligger på hög
nivå men när vi väl har fått det vi längtat efter, så blir det förr eller senare
”gammalt och vant”. Efter denna långa
vinter har vi verkligen längtat efter sol
och värme – våren! Väntan har inte varit förgäves –
nu är den här.
Han väger bara sju gram, ensam på sin väg över
Alperna i natten. 3000 meter över fågelstationen och
5000 meter över havet i ett luftskikt med 10 minusgrader. Den lille ensamflygaren har gjort en tvådygns
flygning utan mellanlandning genom Saharaöknen.
Författaren Gunnar Edman berättar om en svensk
ornitolog på en fågelstation högt uppe i Alperna. Han
sitter på sitt pass med sin radar

och kan följa enstaka fåglar, bestämma flyghöjd och
riktning. Just nu kan jag föreställa mig den bågiga
flykten av en mycket liten fågel, en lövsångare.
Hur är det möjligt att finna vägen för den lilla
fågeln? Okända kompasser vaknar till liv i honom,
en hel instrumentpanel börjar blinka i hans hjärna
och nervsystem. Han har Svanens stjärnbild rakt över
sig. Redan i ägget, sägs det, det lilla lövsångaräggets
världsnatt, blinkar samma himlakropp som otålig
riktningsvisare, skriver Gunnar Edman
i boken Ett litet grönt ord, och fortsätter.
– När molnen skymmer tar magnetkompassen över. Rakt genom den flygande lilla kroppen går jordmagnetismens vågor mot ännu en förlängning av
fågelns kropp – jordens gravitation.
Vår längtan efter ljuset finns inom
oss. Kanske lövsångarens drivkraft är besläktad med
vår längtan efter ljuset. Vägen visar dem ingen i villande blå. De hittar ändå, skaldar Runeberg. Nog är
det märkligt att en liten lövsångare, som vet att äta
sin dubbla vikt före ökenresan, kan göra denna långa
tur till sitt andra hemland. Och jag tänker – vad är
väl en GPS mot mästaren i navigering – lövsångaren.
PS Lövsångaren lär vara åter i Sverige 20 april.
Thore Bohl, diakon

Trafikrutan

Trots det kompakta motståndet har Transportstyrelsen (tid. Vägverket) beslutat att kontrollmärket
på registreringsskylten är slopat från och med januari 2010. Det gamla märket får sitta kvar, men
fyller inte längre någon funktion.
Men varför inte snegla över gränserna och se
hur andra länder löser sina övervakningssystem?
England har t.ex. utrustat sina övervakningsfordon med en kamera som sitter högst upp och mitt
i framrutan. Kameran är sedan direktkopplad till
en datacentral. När kameran är riktad mot nummerskylten på framförvarande bil kan datacentralen snabbt få fram namnet på fordonsägaren, om
skatten är betald, om fordonet har gällande trafikförsäkring och om fordonet klarat av den senaste
besiktningen. Om några av dessa punkter inte är
klara får poliserna omedelbart larm om detta och
kan stoppa fordonet.
Trevlig sommar i trafiken önskar:
Per-Olov Backman, Trafiksamordnare

Skattemärkets vara eller inte vara?
I fjol fick Vägverket i uppdrag av Näringsdepartementet att undersöka om det var möjligt att
ta bort kravet på skattemärket som klistras på registreringsskylten. Genom detta skulle staten göra
en besparing på 50 miljoner kronor om året.
Men protester kom ganska omgående från polisen, skatteverket och länsstyrelsen. Polisen skulle
inte kunna kontrollera om vägskatten var betald.
Troligen skulle staten gå miste om långt större belopp än de 50 miljoner som man säger sig kunna
spara i och med att man kanske struntar i att betala vägskatten. Vidare skulle antalet bilar med körförbud öka på våra svenska vägar.
Även Rikspolisstyrelsen protesterade mot förslaget och konstaterade att polisen är flera år ifrån att
ha ett väl fungerande system. Rikspolisstyrelsen
fick också stöd av Skatteverket och länsstyrelsen.
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Begränsade öppettider • Tel: 316 32

Värmlandsvägen 10

Klippning seniorer: Herr 100:-, Dam 140:-

Jag stickar sjalar, koftor m.m.
Öppet: Oftast, men ring innan. Humlevägen 4. Tel: 0586-522 12, 070-695 22 12
Välkommen på ett besök! Ingrid Persson

Nya och gamla cyklar • Reparation och service

Hotellgatan 5 • 0586-517 49
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Eskil Persson
Engagerad i SPF, Odd Fellow och Hembygdsföreningen
Eskil Persson, styrelseledamot i SPF sedan
två år tillbaka, är ytterligare ett exempel på att
många av dagens karlskogabor kom inflyttande till Karlskoga under AB Bofors storhetstid
från slutet av 1930 fram till 1980-talet. Eskil är
nämligen född i byn Boda fem mil väster om
Sundsvall. Hans far var då s.k. vattenrallare och
familjen fick flytta med till de olika anläggningarna vid de då pågående stora kraftverksbyggnationerna i Ådalen som Vattenfall var engagerat i.
Men Eskil blev inte som sin far en ambulerande kraftverksbyggare som bara stannade
några år på varje ort. Han blev efter sina skolår
och ett par anställningar på några olika arbetsplatser knuten till AB Bofors och bofast i Karlskoga.
Realskolexamen tog han i Ramsele och fortsatte sedan med en ingenjörsutbildning vid Högre
Tekniska Läroverket i Norrköping och militärtjänsten fick han fullgöra vid Radar- och Mekanikerskolan i Göteborg.
Därefter var det dags för det verkliga arbetslivet
och det blev genom en första anställning vid AB
Bofors anläggningskontor 1960. Där stannade han
i tre år. Det var under den tiden han också träffade
Karlskogaflickan Karin Johansson, som han gifte
sig med 1963.
Sedan väntade en treårig anställning vid Svenska Fläktfabriken i Stockholm som följdes av en
fyraårig sejour i Hälsingland vid företaget Svedala-Arbrå i Arbrå som bl.a. tillverkade krossmaskiner och snöplogar.
– Ja efter dessa anställningar flyttade vi tillbaka
till Karlskoga till ett väntande jobb vid AB Bofors.
Där blev jag sedan kvar i 27 år. Under några år
arbetade jag som konstruktör med Robot 70, sedan blev mina arbetsuppgifter kvalitetsstyrning och
kvalitetssäkring. Det höll jag på med ända till 1997
då jag erbjöds s.k. avtalspension. Då var jag bara
59 år. Detta var i samband med de beslutade neddragningarna vid bolaget och villkoren var förmånliga så jag nappade på erbjudandet och det ångrar
jag inte, säger Eskil.
– Vi hade ju genom åren skaffat oss hus vid
Ingemarsvägen 22 och en sommarstuga vid

Åsbergsviken och vi hade fått två barn, tvillingarna Lena och Anders. De är nu 45 år. Dottern bor
i Bromma och arbetar med forskning vid AstraZeneca och har i sin tur tre barn. Sonen Anders
bor kvar här i Karlskoga och har anställning som
produktchef vid BAE System. Lustigt nog fick
han också ett par tvillingar, ett par flickor, som nu
är 18 år. Ibland rycker frugan och jag in och är
barnvakter så det är inga sysselsättningsproblem
med att vara pensionär.
I slutet av 1970-talet blev Eskil aktiv i Hembygdsföreningen där han bl.a. hjälper till i en arbetsgrupp på måndagarna med allehanda arbetsuppgifter. Han är också aktiv i Odd Fellow Logen
124 Alfred Nobel sedan slutet av 1980-talet. 1998
blev han medlem i SPF och där har han nu förutom styrelseuppdraget haft hand om SPF:s deltagande i utställningar och mässor, temaveckor m.m.
– Övrig fritid tillbringar jag gärna i skog och
mark eller på sommaren vid vår sommarstuga vid
Åsbergsviken. På grund av ett medfött hjärtfel fick
jag i ungdomen ta det lite lugnare med idrottsutövningar. Hjärtfelet växte emellertid bort men därför har det stannat vid lite lugnare aktiviteter för
min del, berättar denne till synes trygge och timide man Eskil Persson.
Text och foto: Bengt Aldén
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Öppet alla dagar
till kl. 21.00
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Ett märkligt ”Festina Lente projekt”
Sammanställt av Bertil Edling
furor och tallar, bl.a. från Värmland, eftersom man
Fågel Fenix är som bekant en sagofågel som
inte kunnat hitta passande träd närmare. I enligbrände sig själv till döds men sedan återuppstod
het med påbjudet byggnadssätt har sedan dessa
ur askan. Den har blivit en symbol för livskraft
bamseträd fällts med handyxor och forslats ut ur
och förnyelse. I Södra Råda i Gullspångs kommun
skogarna med hjälp av häst och s.k. lunningskälpågår sedan flera år ett slags Fågel Fenix-arbete,
kar. Väl framme har sedan varje stock handhugdet s.k. Södra Rådaprojektet. Det är ett av landets
gits, lyfts och satts på plats.
mest ambitiösa rekonstrueringsprojekt, nämligen
Åtskilliga bjälklagsvarv hann komma på plats
att göra en fullskalig återuppbyggnad av den tidigaförra sommaren (år 2009) vilket innebär att cirka
re medeltida träkyrka som brann ned till grunden
en tredjedel av kyrkans vägghöjd nu är rest. Det
år 2001 i en anlagd brand. Den var en av de få
betyder också att arbetet hunnit så långt man kan
välbevarade kyrkorna från början av 1300-talet och
utan byggnadsställningar. Sådana måste till men
berömd långt utanför landets gränser tack vare
enligt påbuden bör dessa överensstämma med
kyrkans inre med ovärderliga målningar som täckte
medeltidens men också samtidigt uppfylla nutida
väggar och tak.
säkerhetslagstiftningsbestämmelser. Det skall bli
Ganska snabbt efter branden bestämde riksanintressant att se hur man tänkt lösa det!
tikvarieämbetet att kyrkan skulle återuppbyggas,
Är då Södra Rådaprojeket som riksantikvariemen samtidigt fastslogs att detta skulle ske på ett
ämbetet påbjudit ett gyllene tillfälle för oss nusådant sätt att det blev ett gyllene tillfälle att lära
tidsmänniskor att komma medeltiden in på livet?
oss nutidsmänniskor mer om medeltida byggnadsDu har en trevlig möjlighet att själv avgöra detta i
teknik och historia. Det betyder att projektet gesommar genom besök: Kyrkplatsen är öppen, hantnomförs på medeltida vis, alltså med medeltida
verksguider finns att tillfråga liksom guider som
metoder och material och med verktyg specialtillinformerar om det pågående kyrkbygget, multiverkade efter dåtida förlagor eller utifrån bearbetmediaspel berättar om gamla kyrkans historia, förningar man hittat i brandresterna eller kunnat
nämliga kvällsföreläsningar erbjuds och den aktikopiera från annat håll. Arbetena sker endast somve erbjuds studiecirklar och att pröva på historiska
martid och detta tillsammans med det påbjudna
hantverk. Titta på internet (www.sodrarada.se) så
medeltida byggnadssättet gör att projektet är ett
får du mer exakt information.
skynda långsamt arbete, ett ”festina lente projekt”
Ha en trevlig sommar!
och att det inte heller finns ett bestämt slutdatum
för arbetena.
Men mycket har ändock
hänt under nio arbetssomrar:
Den arkeologiska fasen är
klar och resterna av den nedbrunna kyrkan har dokumenterats och tillvaratagits,
markytan under kyrkan har
undersökts liksom kyrkogården med medeltida gravar.
Härvid har många intressanta fynd gjorts och fängslande
frågeställningar väckts. Den
fas som nu påbörjats är återuppbyggandet av kyrkan.
Det sker med virke från
Kyrkan år 1866 enligt Ny Illustrerad Tidning. Pågående rekonstruktion syftar dock till
hundraåriga högkvalitativa
att återskapa det ursprungliga 1300-talsutseendet.
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Nya sedlar, bröllopsbesvär och
ett osynligt moln över oss alla
täljknivar, så är det den s.k. ”kolorerade veckopressen”. Nu senast läser jag i Svensk ”Gamtidning”
att ”Nu längtar kungen efter att bli MORFAR”!!!
– Jag ser i andanom hur tidningar av den här typen knappast låtit trycksvärtan torka efter bröllopet med åtföljande bröllopsresa förrän man börjar
spekulera i om någon s.k. lycklig tilldragelse är på
gång! Inte det, månntro att Daniel blivit infertil
av sin njurtransplantation – det kan ge stoff åt
månaders utgåvor! Säga vad man vill men de här
båda (stackars) unga människorna föder åtminstone horder av journalister och mediemoguler under långliga tider framåt!
Tryggt är i alla fall att veta att tårtkreatörerna
nu är utsedda – fyra prisbelönade konditorer skall
samsas om det bygget, som naturligtvis blir något
alldeles speciellt.
Själv gläder jag mig åt att solen värmer på min
uteplats, där jag sitter en stund varje dag för att få
lite nya vårfräknar. Ha en skön Valborg och 1:a
maj, vi hörs kanske igen!
Kram
Ulla C

Hej och glad vår!
Vi skall få nya pengar – ja, inte så att man
äntligen skall se till att återbetala de slantar, som
orättmätigt plockats av oss pensionärer under
hela 90-talet och framåt.
Nej, vi skall få en ny 200-kronorssedel! Det
är ingen lätt sak, att bara snyta fram en sådan –
just nu tycks den stora frågan vara, vilken berömd svensk, som skall få äran att
pryda vår nya sedel med sitt konterfej.
Jag antar att det finns någon sorts jury, som skall
bestämma i denna viktiga fråga – och av allt att
döma har man låtit spörsmålet gå vidare till Svenska
Fotbollsförbundet! Just nu lutar det nämligen åt
att detta hedersamma uppdrag skall gå till Zlatan
(hans slaviska efternamn vill jag inte ens försöka
mej på att stava till)!
Att det finns en annan idrottsman, Björn Borg,
som verkligen fört Sveriges namn ut i världen är
naturligtvis inte att tänka på, eller?
Kunde man rent av fundera i termer av Alfred
Nobel – den enda svensk, som trots att han varit
död i över 100 år, fortfarande är en ”kändis” över
hela jordklotet? Nej, hans namn lär inte vara aktuellt. Man upphör aldrig att förvånas!
Han kanske redan pryder någon av de högre
valörsedlarna, t.ex. 10.000:- men 200-kronorssedlarna blir ju mer sedda av vanligt folk, därför röstar jag för att Alfred får den stora äran!
Just när jag skriver det här har alla flygplatser
runtom i Europa och Skandinavien stängts p.g.a.
ett enormt askmoln, från en isländsk vulkan, som
med stor hastighet brett ut sig över åtskilliga länder. Det får mig återigen att tänka på hur sårbara
vi är, när naturen ryter till. Mest ledsen är nog
danska drottningen, som bjudit till stort gästabud
med anledning av sin 70-årsdag och många av
hennes gäster har fått lämna återbud. Var gör dom
av all den läckra maten tro?
Och nu – BRÖLLOPET! Ibland undrar jag om
det finns någon republikansk rörelse, som ivrigt
hejar på allt nonsens som vi nu matas med dagligen i TV, radio och veckoblaskor, så att svenska
folket skall hinna bli alldeles utleda på allt vad
nobless heter innan den 19 juni. Det kanske betyder lite fler nya medlemmar i republikanska klubben – vem vet! Är det några som skär guld med

Ur
Gunilla Dahlgrens
Lilla fruntimret
50+
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Gåtfullt

Bonden har blivit
invald i barnavårdsnämnden (tänk när
det fanns sådana)
och kommer till sitt
första sammanträde
– direkt från åkern
och med stövlar på.
En kvinnlig ledamot
i nämnden rynkar
på näsan och säger:
– När man ser ut sådär borde man inte få
yttra sig i barnavårdsnämnden!
Lantbrukaren tittar lugnt tillbaka och
replikerar:
– Om alla fruntimmer såg ut som Du, så
skulle det inte behövas några barnavårdsnämnder.

av Birgitta Hede
Nu blir det några pojknamn. De tar visst aldrig
slut. (Stavningen stämmer som vanligt inte alltid.)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

Strömavbrottet är slut i London
Vann han i tennis
När det är kallt har han
Kanske det fanns en rolig rysk makthavare?
Har han på plogen
Vill han alltid ha överallt
Gillar han i drinken
Han blev så trött när han förlorade i schack
Sa han som fått för lite i glaset
Gör hans tupp på söndagar

Lämna svaren på SPF:s exp. senast fredag 4 juni,
även om Du inte löst allt. Du kan också skicka
mail till: hede.birgitta@telia.com. (Mail går bra
hela juni.)
Vinsten lottas ut bland alla som har 7 rätt
eller mer.
Svar och vinnare i nästa nummer.

– Han verkar väldigt pigg för sin ålder.
– Om han är? Vi får skruva av hjulen på hans rullstol varenda kväll för att han inte ska ge sig ut och
jaga fruntimmer!

Svar på gåtor i marsnumret

•
– Jag sätter mitt huvud i pant på att jag har rätt.
– Och jag min plånbok.
– Men den är ju tom!
– Javisst, alltså är insatserna lika.

1.
2.
3.
4.
5.

Jag är trött på det här, jag drar min . . . Kos
Vräk på mycket ström Ösel
Bra plats Gotland
Flera bannor Fyn
Talade om något han ville ha till korven
Samos
6. Krossad vokal Malta
7. Som på tyska Als
8. Den feminina 7 Honshu

•
Från förrådet i Bofors?
Svensson är alldeles yr av alla konstiga mått och
frågar till slut sin förman:
– Basen, vad är egentligen en kubikfot?
– Ingen aning, men jag ska ta reda på det och se
till att du får ersättning från sjukkassan.

Det är intressant att många inte kunde komma
på Fyn, som både är stor och ligger rätt nära oss.
Samos var tydligen lättare.

•

Vinsten lottades på Ola Berger (har inte uppgett någon adress) som får hämta 2 st. Trisslotter
på SPF exp.

– Menar du att du fick femtusen spänn för din
gamla Volvo?
– Javisst.
– Hur då?
– Jo, genom lotteri; femhundra lotter à tio kronor.
– Men upptäckte ingen att det var en gammal bil?
– Jo, bara han som vann den. Men han fick sin tia
tillbaka . . .

Tänkvärt
Ju mer man tänker desto mer inser man
att det inte finns något enkelt svar
Nalle Puh
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SPF:s resekommitté inbjuder till
Resa till Rügen och Hansastäderna
5 – 9 maj. Pris 3.910:I priset ingår bussresa, färjeöverfarter, bra hotell med halvpension i fyra nätter,
rundturer och utflykter. Ett fåtal platser finns kvar!
Ring Marianne Cornelid för mer info!

”Ut i det blå”
8 juni. Pris 615:I priset ingår resa, busskaffe, inträden, lunch inkl måltidsdryck och kaffe
samt eftermiddagskaffe.

Följ med till Skagen och Fredrikshamn m. m.
28 – 30 juli. Pris 2.890:I priset ingår buss- och båtresa tur och retur Fredrikshamn, utflykterna till Skagen m.m.,
två nätter på hotell i Fredrikshamn inkl halvpension.

Opera på Skäret ”La Boheme”
8 augusti. Pris 1.200:I priset ingår bussesa, 2-rätters lunch inkl dryck och kaffe med kaka.
Biljetterna är på främre parkett!

Upplevelseresa till Ungern
3 – 12 september, 10 dagar. Pris ca 7.610:Intresserade av resan kan ringa Marianne Cornelid för mer information.
I priset ingår bussresa, 7 nätter med halvpension i Ungern,
två färjeöverfarter med plats i dubbelhytt, alla utflykter i Ungern.

Upplevelseresa till Sydafrika
13-29 november 2010
Intresserade av resan kan ringa Marianne Cornelid för mer information.

Den som har gjort en resa har alltid något att berätta.
Välkomna att resa med resekommittén
Marianne Cornelid tel. 505 98, 070-316 64 65.
OBS! Till er som betalar till SPF:s expedition, medtag jämnt belopp.
Resekommitténs bankgiro: 885-2634

