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Finns att köpa på Apoteket

Känd kvalitet
skyddar huden effektivt

Cavilon™

CavilonTM No Sting är en alkoholfri vätska som, när den 
appliceras på huden, snabbt torkar och bildar en transparent 
skyddande film. CavilonTM finns även som kräm och skyddar 
effektivt huden mot fukt som t ex läckande urin och övriga 
kroppsvätskor i upp till 72 timmar.

CavilonTM kan användas till flera indikationer, förebygga 
hudskador samt skydda skadad och ömtålig hud.

www.cavilon.se

Cavilon™ No Sting - hudbarriärfilmApoteket  
art nr

3M  
art nr Produkt Storlek

Cavilon No Sting

262188 3343E Applikator 1 ml

262196 3345E Applikator 3 ml

262204 3346P Spray 28 ml

Cavilon Barrier Cream

203637 3392E Tub 92 g

3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, Tel 08-92 21 00, Fax 08-92 22 89
Produktinformation 3mhalsovard@mmm.com
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Redaktion – Alma
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att redigera i insänt material samt att publicera 
materialet elektroniskt. 

Blomsterfonden
www.blomsterfonden.se
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin, som arbetar för hem och vård åt 
äldre i Storstockholm. Vi erbjuder seniorboende, 
med en omfattande social verksamhet som stöd. 
Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldre-
omsorgen. I dag finns det 23 000 medlemmar i 
Blomsterfonden.

ALMA
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Lennart Francke

VD
Ulf Thörnevik

Plusgiro och bankgiro
Plusgiro 90 25 30-5, bankgiro  
902- 5305. Blomsterfonden samlar in gåvor till 
hem och vård åt äldre. 

Har du frågor om Blomster fonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.

Ansvarig utgivare och chefredaktör
Christel Jansson
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En trygg jul i jul!

Ja, då är det bara att konstatera att året lider mot sitt slut igen. När jag skriver dessa 
rader, i slutet av oktober, har jag nyss kommit hem från Barcelona. Några dagar 
med fotboll, värme och god mat tillsammans med glada vänner, långt borta från 
vardagsrutiner, plikter och tidspress. 

Juletiden är en tid för familjen och vänner men också en tid då många är som mest 
ensamma. Därför känns det EXTRA viktigt för mig att skänka dessa grupper en extra 
tanke över julen. Det finns mycket vi kan bjuda på som medmänniskor. Ett leende eller 
kram, ett vänligt ord eller ett samtal är helt gratis och kan betyda så mycket.

Under året som gått har vi i Blomsterfonden förtydligat och vidareutvecklat vårt 
boendekoncept på följande sätt:

Att kunna flytta in i något av våra seniorboenden och att få bo kvar så länge som du vill 
tycker vi är viktigt. När du behöver mer hjälp och stöd i vardagen och inte har samma 
ork, vill vi erbjuda en extra trygghet i form av vårt sociala arbete och hjälp via vår 
hemtjänst, husarbete och vård- och omsorgsboende. Hela detta trygghetskoncept ska 
utgå ifrån varje enskilds individuella önskemål, livsstil och behov.

På sidan 17 i tidningen kan du läsa om Elsa, 80 år, och hur vi vill erbjuda henne 
gemenskap och trygghet även denna jul.  

Med våra medlemmar, hyresgäster och personals hjälp blir 
det möjligt.

PS. Stöd Blomsterfondens arbete för hem och vård till äldre i jul!

En god jul och ett gott nytt år önskar jag er alla!
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Om jag minns rätt använde Bengt Bedrup sentensen ”man motionerar inte 
för att bli yngre utan för att bli äldre”. Det förekom i hans TV-program ”Träna 
med TV”. Om han var den ursprung-lige myntaren vet jag ej.
Tack för en trevlig tidning.

 Anders

Här kan du ställa en fråga du gått och funderat över, eller skriva ner dina tankar 
om saker som känns viktiga för dig i Blomsterfonden. Skicka dina skriverier per e-post till 
alma@blomsterfonden.se eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,
Box 114, 182 05 Djursholm. Vi kan inte garantera att just ditt inslag kommer med i tidningen 
och vi förbehåller oss rätten att förkorta frågor och insändare av utrymmesskäl.

Tyck till – skriv till Alma!

Kul med citaten i förra numret av Alma

Kontakten

Vill du träffa någon för sällskap, dela din 
vardag eller bara någon att prata med? Sätt 
in en annons under kontakten. För att skicka 
en annons skriver du till Blomsterfonden, 
Alma, Box 114, 182 05 Djursholm eller skickar 
e-post till alma@blomsterfonden.se. Om du 
vill svara på en kontaktannons, märker du 
brevet med avsändarnamnet, ex. ”Totte” i Alma, 
Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Vi vidarebefordrar då brevet till den det berör (vi 
öppnar inga brev).

En uppmärksam läsare upptäckte att vi i 
förra numret av Alma förflyttade Josef Fares 
födelseplats från Libanon till Libyen. Vi håller 
gärna med om att Beirut ligger i Libanon och 
ingen annanstans. 
Redaktionen tackar.

Tryckfelsnisse

Jag tycker det skulle vara trevligt med en lite mer allmänt hållen insändar-
spalt i Alma. En sida där man skulle kunna skriva om allt möjligt. Som att 
gratulera sina vänner på bemärkelsedagar, byta sin gamla cykel mot en bra 
stekpanna eller hitta en bra kattvakt när en sådan behövs. 

Alltså en sida som inte bara handlar om medlemsavgifter och köordning 
utan mer om själva livet. Är det möjligt att det kan bli en sådan i framtiden?

Britta

Tack Britta för en bra idé. Vi på Alma är för allt som får våra boende och 
medlemmar att komma närmare varandra. Vi har många tankar kring Alma 
och arbetar på att utveckla tidningen så mycket vi kan. Så det är bara för 
er alla där ute att vässa pennorna och börja skriva så kommer nog spalten 
också. Adressen till oss hittar du upptill på sidan.

Christel Jansson, chefredaktör

En sida om allt möjligt och lite till

Medlemsavier för 2011 kan bli 
något försenade 
Under hösten 2010 byter Blomster-
fonden medlemsdatabas och det 
kan medföra att medlemsavierna för 
2011 bli något försenade. Avisering 
kommer att ske senast i januari nästa 
år. Vi hoppas att ni medlemmar har 
överseende med detta och att det inte 
ställer till med något extra besvär för er.

Med vänlig hälsning
Christel Jansson
Insamlings- och Kommunikationschef

Med vänlig hälsning! Christel Jansson, Insamlings- och Kommunikationschef

Jag är änka runt 75 år, bor i 
Stocksundstorp, positiv  och social.
Jag tycker om att gå på konserter, 
teater och museer. Är också intresserad 
av antikviteter och att besöka 
auktionshusen. Det vore trevligt att 
få kontakt med en man eller kvinna 
som sällskap. Jag står i kö till boende i 
Blomsterfonden.
 
”Elisa”

Stort tack för bidrag 
genom åren! 

Carl och Ebba Mannerfelt har under många 
år bidrag till Blomsterfondens utveckling. 
Nu finns inte Carl mer och Ebba har just 
flyttat in till oss på Svalnäs. Under hösten 
har Ebba bidragit med en stor summa till 
renovering av Svalnäs hemtjänstlokaler 
 Invigning av den nyrenoverade   
  hemtjänstlokalen planeras i   
  slutet av året. Med Ebbas hjälp kan  
  vi för bättra trivsel och arbetsmiljön  
  för vår hemtjänstpersonal på Svalnäs,  
 ännu en gång ett stort tack till Ebba.

Stort tack för bidrag 
till utsmyckningen av 
Ringvägens salong!
Blomsterfonden vill ge ett stort tack till vår 
hyresgäst Willy Schaper som bidragit med 
150 000 kr till utsmyckning av Ringvägens 
salong, samt korridormålningar. Invigning 
av den nyrenoverade salongen kommer att 
ske under december. Med Willys 
hjälp har vi kunnat utveckla 
Blomsterfonden och Ringvägen 
till en trivsammare anläggning, 
ännu en gång ett stort tack 
till Willy.
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Smått&Gott

I samband med renoveringen av den gemensamma salongen 
på Ringvägen har korridoren utanför prytts med ett konstverk 
målat av konstnärskollektivet Sapphos döttrar.

Sapphos döttrar håller till i sin ateljé vid Mosebacke och består 
av Lotti Malm, Bitte Richardsson och Ulla Nordenskjöld. 
De träffades redan när de gick på Konstfack 1977. Deras 
konstnärliga inriktning fokuserar på offentlig konst. Bland annat 
har de smyckat 10 hisshallar på Huddinge sjukhus, bidragit 
med målningar till utställningar på Vasamuséet samt Kungliga 
Myntkabinettet.

Det är viktigt för gruppen att den konst de skapar inte är 
massproduktioner, de använder sig exempelvis inte av några 
köpta schabloner. De konstverk som skapats för Ringvägen är 
vyer med utgångspunkt från Alma Hedins liv i staden. De kallas:

”Utsikt från hemmet på Blasieholmen”
”Blomsterfondens första hus på Rödabergsgatan”
”Utsikt från hemmet på Norr Mälarstrand”

Bitte Richardsson, Ulla Nordenskjöld och Lotti Malm utgör tillsammans 
konstnärskollektivet Sapphos döttrar.

Sapphos döttrar förgyller vardagen för de boende på Ringvägen

Så här ser Blomsterfondens nya styrelse ut

Blomsterfondens styrelse samt VD 2010. Främre raden från vänster: Beatrice Pernehagen, Eva Dencker-Vansvik, Laszlo Kriss, Louise Linder, Ulf Thörnevik (VD) 
Bakre raden från vänster: Björn Lind, Claes Delin, Thomas Flodin, Carl-Gustav Ståhlberg, Lennart Francke, Meg Tiveus, Nina Rehnqvist, Clara Tengbom och 
Per Nordenson. Frånvarande: Marianne Kronberg.
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Smör, grädde och omtanke om äldre

Nils-Emil
Han älskar mat och människor. Sedan 
flera år är han också entusiastisk medlem 
i Blomsterfonden. 

– Om man har möjlighet ska man 
skänka med glädje och jag vill vara med 
och hjälpa till. Då gör man rätt, säger 
kocken och TV-kändisen Nils-Emil, 71, 
som beundrar dem som gör livet lättare 
för gamla:
– Jag tar av mig hatten för människor 
som jobbar för äldre.

Kock och restauratör, rejäl och kunnig. 
En folkkär kändis som tycker om 
människor och är generös med sig själv. 
Efternamnet Ahlin används knappt när 
man talar om denne trevlige, ungdomlige 
man. Bäst är att bara säga Nils-Emil, för 
då vet man direkt vem det handlar om, 
eller hur? 

Det började på Cecil i Stockholm

I början av karriären och 50-talet 
jobbade Nils-Emil på restaurang Cecil 
i Stockholm, ett legendariskt ställe som 
lär ha varit först med att servera kalvfärs 
med potatismos, gröna ärtor och rårörda 
lingon – Wallenbergare.

Nils-Emil har under sin 50-åriga karriär 
jobbat med de stora, som Tore Wretman, 
och i Stockholm har han drivit krogarna 
Källaren Diana, Clas på hörnet och 
Wärdshuset Ulla Winbladh. 
Liksom de populära restaurangerna 
uppkallade efter honom själv: Nils-Emils 

TEXT: MAJA AASE FOTO: ELIN BERGE

Restaurang och Nils-Emils Bakficka. 

Sedan har Nils-Emils glada ansikte 
synts i programpunkten Middagstipset 
i TV 4:s Nyhetsmorgon och så har 
han förstås hunnit med kokböcker. 
Boken med 100 recept på strömming är 
oumbärlig i köket, med sina förädlade 
och förnyade recept (missa inte Nils-
Emils strömmingslåda med gravlax på 
nästa uppslag!).

Att stödja äldre är en hederssak

Genom medlemskapet i Blomster-
fonden stödjer Nils-Emil det viktiga 
arbetet för hem och vård av äldre. 
Dessutom ger det en möjlighet även för 
honom att planera för sin egen framtid. 
Men i första hand är han engagerad för 
andras skull. För att göra en god sak.

– Jag ger en slant varje månad, oaktat 
om jag själv ska bo hos Blomsterfonden. 
Det är så trevligt att kunna hjälpa till 
med äldrevården.

Under alla år har Nils-Emil varit 
medveten om att hans liv från trång-
boddheten i Hedemora till kökseliten 
i Stockholm är en klassresa: född som 
syskon nummer sex i en barnaskara 
på nio. 

– Jag vet varifrån jag kommer, och är 
och förblir en vanlig, enkel pojke. 

Nils-Emils pappa jobbade på Hedemora 
verkstäder. Mamma Anna-Lisa skötte 

barn, hus och hem, och lagade 
maten. Hon inspirerade sin son som 
fick många recept på husmanskost 
av sin älskade mor. Till Nils-Emils 
favoriter genom ett liv av god mat 
hör förstås strömmingen och sillen, 
liksom ärtsoppan, kåldolmarna och 
oxruladerna.

Täppan, hallå, hallå!

Nils-Emil är snabb i huvudet, 
skojfrisk och öppenhjärtlig. Lätt att 
lägga märke till:
– Täppan! hojtar han i telefon när 
någon ringer. 

Täppan är hans båtmanstorp från 
1760-talet, ett av de äldsta husen på 
Värmdö, och mycket älskat. Här har 
han bott i 30 år, med fönster mot 
havet och en stor trädgård. Men på 
vintern, då kvistar han över till Gran 
Canaria. För livet, det är till för att 
njutas av. Så länge man bara kan.

Nils-Emil försöker inte göra sig 
märkvärdig och berättar gärna att 
han är sparsam. Var det någon i ett 
restaurangkök som fick för sig att 
till exempel kasta den gröna delen 
av purjolöken och bara använda den 
vita, ja då var Nils-Emil framme och 
sa till: ”Stopp där!”.

Förklaringen är enkel: för att 
personalen ska känna sig trygg, måste 
chefen hålla ordning på grejorna, 

gillar Blomsterfonden

Artikeln fortsätter på nästa uppslag
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Fotograf: Anna-Lena Ahlström

Smör, grädde och omtanke om äldre

TEXT: MAJA AASE FOTO: ELIN BERGE

gillar Blomsterfonden

”Jag vet varifrån 
jag kommer, och 
är och förblir 
en vanlig enkel 
pojke”
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inklusive ekonomin. Samtidigt ska allt 
hålla högsta klass. Den som lyckas med 
detta blir framgångsrik.

Precis som Nils-Emil.

Det gäller att hålla igång för att vara pigg

Efter 50 år i restaurangbranschen unnar 
Nils-Emil sig att ta det lite lugnare, 
även om han anser att ”man måste hålla 
igång” för att kunna vara så ”otroligt 
pigg” som han är nu.

– I min bransch kan man ju slita ihjäl 
sig men jag har haft tur, eller så har det 
varit skicklighet. Sedan handlar det ju 
också om det genetiska. Min mor blev 95 
år och min far 85 och alla mina syskon 
lever! Tänk dig det, att få ha alla sina 
syskon kvar i livet i min ålder, säger Nils-
Emil, som är släktkär och har turligt nog 
en jättesläkt i barndomens Dalarna.

Smörj en ugnssäker form. Salta den lite 
i botten.

Rulla strömmingsfiléerna med 
skinnsidan utåt. Lägg dem i formen.

Strö över den finhackade laxen. 
Krydda med några varv vitpeppar från 
kvarnen.

  

Att han är gay tror inte Nils-Emil blir 
något problem om han skulle flytta till 
en gemensam boendeform.

Att vara gay är inget problem idag

– Nej, idag är allt så upplyst. Är man 
trevlig så går allt bra. Men det är skillnad 
jämfört med när jag var ung.

Nils-Emil minns mycket väl ett 
uppskattat besök ute hos Blomsterfonden 
på Svalnäs i Djursholm. Han och en 
annan herre var bjudna på visning av 
lokaler och ägor och så var det dags för 
lunch.

Allt verkar så välskött och trevligt hos 
Blomsterfonden

– När vi åt kom det en dam och satte sig 
och spelade piano under hela lunchen. 
Allt var så välskött och fint, jag blev 
väldigt positivt överraskad. 
Nils-Emil är fortfarande en man med 
känsla för mat. Men några stränga 

förhållningsorder är denne kock, känd 
för att gilla både smör och grädde, inte 
intresserade av att utfärda.

– Ät blandad kost och så gör det 
ingenting om man rör på sig. Sedan 
tycker jag att man ska ta sig ett glas vin 
då och då. De som är nykterister, de lever 
farligt. Rött vin gäller för mig, det är bra 
för hjärtat. 

Nils-Emil, din framtida granne?

Och den som kanske får honom som 
granne i någon av Blomsterfondens 
lägenheter har mycket att se fram emot: 
några roliga historier om alla kända 
människor han mött. Och så minst ett 
glas svalt, rött vin.

– Det är inte alls omöjligt att jag flyttar 
in hos Blomsterfonden. Men då vill jag 
bo inne i stan. Jag vill gå på teater och 
opera och på krogen, säger Nils-Emil och 
säger kram och vinkar hej då.

Nils-Emil forts. från föregående sida

Nils-Emils strömmingslåda med gravlax
Ur Strömming. 100 läckra recept av Nils-Emil Ahlin och Måns Rossander (Rabén prisma, 1997).

• 600 g strömmingsfiléer

• 200 g finhackad gravlax

• salt och peppar från kvarnen

• 1 1/2 dl senap

• 2 dl vispgrädde

• 1 stor knippe finhackad dill

Blanda senap, grädde och hackad dill. 
Slå såsen över strömmingsrullarna.

Grädda i 200 graders värme, ca 25 
minuter.

Smaklig måltid!

”Julpyssel de luxe” heter årets bok om det kanske mest vitala i hela julstöket – 
julpysslet. Författaren Josefine Ekman, också betitlad pysseldrottning, har i år 
samlat 47 julpyssel inom ramen för en och samma bok. Denna lottar vi ut i Alma. 

”… glöm livströtta halmbockar och förutsägbara pappershjärtan – i Julpyssel 
de luxe har pysslet tagit steget in i ett nytt millennium. Här blandas glitter och 
rosaröda pysselkarameller med julens mest älskade kakor i nya varianter”, skriver 
förlaget. Och efter en snabb titt i boken kan vi konstatera att det stämmer. 

Skriv till oss på Alma senast den 1 december på adressen: Alma, Blomsterfonden, Box 114, 
182 05 Djursholm eller skicka e-post till alma@blomsterfonden.se så är du med i utlottningen 
av den här fina boken.

Skriv till Alma. Julpyssel de luxe kan bli din! 
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Rocky road fudge

200 g mörk choklad
200 g mjölkchoklad
25 g smör
397 g sötad kondenserad mjölk
2 tsk vaniljsocker
2,5 dl minimarshmallows
2,5 dl jordnötter, helst osaltade, rostade

Glöggbollar

100 g mandelmassa
100 g fikon (torkade)
100 g digestivekex (cirka 7 stycken)
2 msk smör
3 msk glögg
200 g mörk blockchoklad

Unna dig 
Lite sött 
och gott 
i julETID

  

Det finns olika saker att lägga fokus 
på då våra olika högtider inträffar. 
Det kan vara att få träffa sin familj och 
umgås, att få olika sorters presenter 
eller att få äta gott. Vi uppmuntrar alla 
våra medlemmar att umgås med sina 
familjer och kanske dela en och annan 
klapp. Och för att ni ska få äta gott 
kan vi bidra med tre härliga recept på 
julgodis. 

Världens godaste smörkola

Cirka 50 stycken

100 g smör
2 dl vispgrädde
3 dl socker
1 dl ljus sirap
1 tsk vaniljsocker (äkta)

(för chokladkola: 2 msk kakao)

1. Smält smöret i en tjockbottnad kastrull.

2. Rör ner vispgrädde, strösocker, sirap och    
 vaniljsocker.

3. Låt koka utan locka cirka 15-30   
 minuter. Rör då och då.

4. Gör ett kulprov. När kolan är färdig, rör  
 ner valfri smaksättning (ex. kakao).

5. Häll upp smeten på en oljad plåt.

6. Låt svalna.

7. Skär upp i fyrkanter.

Källa: Allt om mat

1. Riv mandelmassan i matberedaren.

2. Byt till kniv i matberedaren och mixa  
 med fikon, digestivekex, smör och glögg  
 till en formbar massa.

3.  Ställ kallt en stund.

4.  Rulla cirka 20 bollar, ställ kallt.
 
5.  Smält blockchokladen i vattenbad.

6.  Doppa bollarna i choklad och lägg på  
 smörpapper. 

7.  Ställ in i kylen, låt stelna.

1. Klä en mindre ugnsform, ca 20x25 cm,  
 med aluminiumfolie.

2.  Bryt chokladen i bitar. Smält choklad,  
 smör och kondenserad mjölk över  
 vattenbad.

3.  Rör om då och då tills allt smält samman  
 till en slät smet.

4. Blanda sist i marshmallows och   
 jordnötter (obs! rör inte för mycket,  
 då smälter marshsmallowsarna). Bred  
 ut smeten i formen och kyl minst fyra  
 timmar.

5.  Skär i rutor. Förvara i kylen.
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Kulturblomman

Nu lottar vi ut 
Digital Foto-
böcker till våra 
medlemmar
Alma lottar ut ett antal böcker till 
Blomsterfondens medlemmar. 
Allt du behöver göra är att skicka in 
ditt namn och adress senast 
den 31 december till alma@blom-
sterfonden.se eller per post till 
Alma, Blomsterfonden, Box 114, 
182 05 Djursholm

Ulla Rådberg, Stockholm
Sten Eriksson, Stockholm
Birgitta Ahlmark, Stockholm
Ulla Langels, Johanneshov
Inge-Mo Haraldh Lundqvist
 

Här är de lyckliga bokvinnarna i Alma nr 31. 

Grattis till er!

Scott Kelby är mannen som skapade det digitala mörkrummet 
med bästsäljaren Photoshop för digitalfotografer. Här tacklar han 
det allra viktigaste när det gäller digitalfotografering, nämligen att 
använda samma knep som dagens toppfotografer för att få bilder 
med professionell kvalitet. Och det är lättare än du tror.

Scott beskriver i sann kompisanda och utan omständlig teori, hur 
du hanterar kameran och tillbehören.

Boken innehåller beskrivningar av nästan 200 knep, som tidigare 
varit förbehållna yrkesfotograferna. Du lär dig ta bilder som ser 
dramatiskt bättre ut, som är skarpare, färgrikare och proffsigare.

. 

Lättare än du tror att få knivskarpa 
bilder med digitalkameran

Nu kan du som är medlem i Blomsterfonden köpa 
böcker direkt från förlaget till specialpriser. 
Gå in på www.optimalforlag/blomster och 
handla direkt på nätet.

I slutet av september hölls en kort minnestund till 
Systrarna Lindhes ära. Systrarnas goda vän och kontakt-
person Birgit Ljung läste en dikt samtidigt som det tända 
ljuset spred värme, eftertanke och tacksamhet. 

Asta och Vera Lindhe bodde länge i föräldrahemmet vid 
Djursholms Ösby. Det stora huset, som är väl synligt från 
Roslagsbanan har länge varit en del av livet i området. Bland 
annat spelades caféscenerna från den populära tv-serien 
”Tre kärlekar” in i huset.

För systrarna var det självklart att de skulle testamentera 
sin kvarlåtenskap till välgörande ändamål. När så den 
goda vännen Birgit Ljung föreslog att de skulle tänka på 
Blomsterfonden, tog de hennes råd och testamenterade 
fastigheten till Blomsterfonden för att komma Blomster-
fondens äldre till nytta. 

Då huset i sig inte var lämpligt för äldreboende och efter att 
möjliga ombyggnationer uteslutits på grund av olika turer 
med bygglovet, såldes fastigheten i våras. 

I dagsläget undersöker Blomsterfonden olika alternativ för 
nybyggnation, för att kunna erbjuda fler äldre trygga hem. 
Oavsett vilket alternativ det slutligen blir, kommer byggnaden 
kunna resas med hjälp av systrarnas generösa gåva. 

Birgit Ljung läser en dikt och tänder ett
ljus för systrarna Asta och Vera Lindhe

En sista vila för systrarna Lindhe

OBS! NY MEDLEMSFÖRMÅN
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Kulturblomman
Aktuellt om film • teater • böcker • musik • dans och allt annat som gör livet njutbart

Tid: 28 november samt 5, 12, 19 december 11:00 - 16:00

Plats: Sigtuna stad

Traditionell torghandel med alla de klassiska julvarorna; tomtar, 
kransar, senap, korvar och mycket mer. Musik och dans kring 
granen. Marknaden pågår på Stora gatan, stora och lilla torget. 

Boktips:

Årets nobelpristagare i litteratur är Mario Vargas Llosa 
från Peru. Han har bland annat skrivit boken ”Den 
stygga flickans rackartyg” 

Det är sommaren 1950, i Miraflores, en burgen förort till Perus 

huvudstad Lima, som den femtonårige Ricardo Somocurico för 

första gången träffar Lily, historiens ”stygga flicka”, och blir handlöst, 

hopplöst och hjälplöst förälskad i henne, trots att hon avvisar hans 

kärleksförklaringar. Ödet vill att han senare i livet kommer att stöta ihop 

med den äventyrliga och trolösa Lily åtskilliga gånger. Varje gång faller 

han lika handlöst för henne, varje gång blir han lika sviken och bedragen 

av henne.

Konstnärer från olika länder har låtit sig inspireras av Dalai Lama och hans gärning. 

Utställningen innehåller såväl måleri som skulptur, fotografi och videoinstallationer. Bland 

de medverkande konstnärerna finns Laurie Anderson, Marina Abramovic och Bill Viola. 

Den fjortonde Dalai Lama, som är Tibets andlige ledare, tilldelades Nobels fredspris 1989. 

Alltsedan den militära ockupationen av Tibet 1959 har han arbetat för att landet skall 

erkännas som en autonom stat. Genom tolerans och ömsesidig respekt menar Dalai Lama 

att det går att hitta en lösning i Tibetkonflikten. 

Utställningen öppnar den 9 oktober 2010 och pågår till den 2 januari 2011.

Konstfacks 
julmarknad 
27-28 november 2010 

Tid: kl 10.00-17.00  

Plats: Konstfack 

 

Julkonsert med 
Berwaldhallens ensembler:

Sveriges Radios Symfoniorkester

Radiokören

Onsdagen 15 december kl. 18.00.

Konserten innehåller ingen paus.

Biljetter: 80–295 kr

Boka biljetter på 
www.berwaldhallen.ebiljett.nu
eller ring 0771-45 46 00

Nobelmuséet uppmärksammar Tibets andlige ledare:

The Missing Peace - En utställning om konstnärers perspektiv på 
Dalai Lama

Ett bra sätt att hitta julstämningen - gå på 
Julmarknad i Sigtuna stad!
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AAlma tog tunnelbanans 
gröna linje till Ängbyplan 
för att prata dragspel och 
pensionärernas nyfunna vurm 
för sprittande toner från 40- 
och 50-talens dansbanor
med Erik Simons.

Inklämd mellan den 
lokala krogen och ett 
nyöppnat caffe latte-fik 
belägna i en finputsad och 
vacker funkislänga ligger 
dansbandsveteranens lilla 
dragspelsverkstad och butik.

Erik öppnade sin butik för 
några år sedan efter att ha 
turnerat land och rike runt 
med sitt dansband Simons i 
mer än ett kvarts sekel.

25 år på vägarna räcker gott

”Vi gjorde nästan 5000 
jobb, spelade in 17 plattor 
och hade ett antal hits på 
Svensktoppen”, berättar 
Erik, ”men åren går och 
turnerandet tär hårt på både 
hälsan och familjelivet, så 
vi bestämde oss för att sluta 
medan vi ännu hade gnistan 
kvar”.

Redan som barn var Erik med 
i Bohusdals dragspelsklubb 
och fick som tioåring chansen 
att spela bas på ”Dragspelets 
dag” på Gröna lund. 

”Erik Frank, den svenska 
dragspelsjazzens konung, var 
inhyrd som stjärna för dagen 
och när vi repade frågade 
jag honom varför han inte 
spelade Novelty Accordion, 
jättehiten han skrivit och som 
alla ville höra.”

Du svänger bra grabben

”Jag är så jäkla trött på den 
låten, du får ursäkta. Men 
grabben, du svänger bra på 
basen, sa han och gav mig 
ett leende och en klapp på 
axeln”, minns Erik. 

”Det märkliga var att ett antal 
år senare åkte vi i folkpark-
erna som Schlagertåget 
med just Erik Frank, Harry 
Brandelius, Bertil Boo, Britta 
Borg, Sonja Sjöbäck och 
flera andra gamla idoler. Och 
senare, i mitten av nittiotalet, 
bestämde vi oss för att spela 
in Franks gamla jättehit på 
skiva, som resulterade i att 
vi i Simons fick vår största 
framgång på Svensktoppen 
och i radio någonsin.”

Vi sitter och pratar gamla 
tider medan Erik filar på 
klaffarna i ett gammalt 
durspel från förra seklets 
början. Människor kommer 
och går, en äldre man 

lämnar in sitt dragsspel för 
finjustering och stämning 
och en tjej i tjugoårsåldern är 
ute efter att köpa ett speciellt 
Hagström-spel.

”För tillfället har jag ett lånat 
dragspel”, förklarar hon för 
Erik, ”men nu vill jag ha ett 
eget, helst ett exakt likadant”.

Erik ber henne ta en bild 
på spelet och skicka över till 
honom per e-post.

Nästan alla spelade dragspel

”Du förstår, från tjugo- och 
trettiotalet ända fram tills 
rocken och popen kom med 
Elvis och The Beatles spelade 
halva Sverige dragspel. Hag-
ströms i Älvdalen tillverkade 
och sålde över 700 000 drag-
spel, under den här tiden, i 
en faslig massa olika modeller 
och utseenden. Jag måste 
helt enkelt få se spelet om 
jag ska kunna skaka fram ett 
likadant, men det är inte helt 
omöjligt.”  

Erik berättar att kunderna 
består av två kategorier 
människor; unga killar och 
tjejer som spelar folkmusik 
och pop i grupper och 
pensionärerna som vill 
kompa sig själva på dragspel 
när de sjunger. Och dra en 

och annan sololåt också, 
slagdängan Viggen sitter 
oftast i ryggraden likaväl 
som alla de gamla populära 
valserna.

De äldre är de riktiga 
entusiasterna

”Pensionärerna är ju så 
jädrans roliga och trevliga  
när de kommer, jag säljer eller 
reparerar flera spel i veckan 
till äldre som vill börja spela 
igen.” 

Erik berättar att det handlar 
om människor som kanske 
spelat aktivt i sin ungdom, 
eller bara tagit en Hagström-
kurs på fyrtio- eller femtio-
talet och som nu känner att 
det börjat rycka i fingrarna 
igen. Ungarna är utflugna 
sedan länge och nu finns både 
tiden och pengarna för att 
börja på nytt; köpa dragspel, 
gå på kurs och bäst av allt, 
att hitta någon likasinnad att 
dela intresset och spela med.

”Några veckor innan 
midsommar kom det in en 
man i butiken”, berättar 
Erik. ”Han var rejält böjd av 
åren men leendet var brett 
och ögonen var pigga som 
hos ett barn. Han berättade 
att han hade varit duktig på 

Nu plockar 
pensionärerna 
fram dragspelen igen

TEXT/FOTO: MAGNUS NORDSTRÖM
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dragspel i sin ungdom men 
att ingen i familjen trodde 
på det eftersom de aldrig 
någonsin hört honom spela 
eller ens sett honom på något 
gammalt gulnat fotografi med 
ett dragspel. Och frun var 
borta sedan många, många år 
och kunde inte längre intyga 
att hans dragspelshistorier är 
sanna. 

Kan jag lära mig några låtar 
till midsommaraftonen?

Mannen, visade det sig, var 
född 1915 och ville veta 
om det var möjligt att lära 
sig tre, fyra låtar fram till 
midsommaraftonen för att 
kunna överraska barnens 
och barnbarnens familjer. 
Hans plan var att plocka 
fram det nyförvärvade, för 

dagen väl gömda dragspelet, 
helt coolt kliva fram till 
midsommarstången och dra 
igång för fulla spjäll. Och 
sedan njuta av alla förvånade 
munnar och de efterföljande 
applåderna. 

”Jag sa till honom; sätt dig 
där på pallen, vad vill du ha 
för spel, knapp eller piano, 
vad vill du spela, har du 
några förslag på låtar? 
Jag var ju rädd att farbrorn 
skulle kantra när jag hängde 
på honom det tunga spelet 
men han var en kraftkarl rakt 
igenom, berättar Erik.”

När den gamle mannen väl 
satt sig tillrätta, plockade Erik 
ett dragspel från hyllan till 
sig själv och slog sig ner mitt 
emot och så började de öva; 

”Vad jag drömt om dig, lilla 
Elin mjuk som sommarns 
vind….”

En begåvad man

”Vi spelade och sjöng i 
timmar, med några avbrott 
för fika på granncaféet, folk 
kom och gick, stannade ett 
tag och lyssnade men ingen 
ville störa. Han var verkligen 
en begåvning, han hade ju 
inte rört vid ett dragspel på 
över sjuttio år. Och jag vet 
att han gjorde braksuccé på 
midsommaraftonen.”

Erik berättar att många 
pensionärer efterfrågar 
durspel eftersom man tror att 
de är lättare att spela på. De 
har kanske spelat munspel 
tidigare och durspelen 

är byggda efter samma 
principer. Luft in och ut; 
ett ackord för utluften och 
ett för inluften. ”Durspelen 
är som stora munspel med 
vidhängande lunga i form av 
bälgen”, fortsätter Erik. ”Men 
det är mycket teknik med 
hur man hanterar luften, det 
är därför det finns en speciell 
pysknapp så man snabbt kan 
få bälgen i rätt läge under 
spelandet.”

Calle Jularbo skrev sin första 
låt på ett durspel

”Calle Jularbo skrev sitt första 
stycke på ett durspel när 
han var bara fem år gammal. 
En låt som han döpte till 
’Min första komposition’. 
Sedan blev han, som alla 
vet, Sveriges genom tiderna 
största dragspelskung.”

Musiken har alltid förenat. 
Människor från alla sam-
hällsklasser har mötts i 
ett gemensamt intresse 
och gemensam glädje. 
Dragspelet har alltid spelat 
en betydande roll och är på 
kraftig frammarsch igen efter 
ett antal års tynande tillvaro. 
Det sprudlar av aktivitet och 
kurserna är många och bra i 
Stockholm, men även ute i 
landet.

Det är aldrig försent att börja 
spela dragspel

”Jag vill verkligen uppmuntra 
äldre människor att hänga på 
sig dragspelet igen eller börja 
med något nytt för den som 
inte spelat förut, det ger en så 
många roliga stunder i livet”, 
avslutar Erik innan vi går ut 
på gatan för att ta en bild. 

Om ni undrar så spelade han 
”Kostervalsen”, till glädje 
för mig och alla på den 
intilliggande uteserveringen.

Erik Simons spelar Kostervalsen på ett Hagström-dragspel 

Blomsterfonden      13
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Aktiviteterna avlöser varandra på 
Blomsterfondens olika anläggningar. När 
modellerna äntrade catwalken på Liseberg 
och Röda bergen var applåderna många och 
förväntningarna stora.

Pantertanter på catwalken...

”Vilka härliga färger, och 
  vilken snygg kofta sen”

...och en och annan lejonhanne...

Liseberg lever upp...

...och det rockar på Röda bergen...
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Aktiviteter
”Man sitter där och väntar 

och väntar med ett enda  
futtigt nummer kvar. Och 
sen blir man bara så glad    

när det äntligen kommer”

Niklas 14

Gustav 22

Anders 8

Bingo
oo!!!!

Att spela Bingo är roligt och stärker 
gemenskapen på Liseberg. En stunds 
spänning ger lite extra liv åt vardagen. Och 
så kanske man har turen att vinna också. Det 
gäller att ha Fru Fortuna på sin sida.

Erik 36

Berit 8

1

2

5

7
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Hej kära medlem. Vi tänkte bara testa hur klurig du är. 
Här får du några tankenötter att försöka knäcka under 
julhelgen. Lycka till!

Svenska ortsnamn
Här nedan får du 16 stycken ledord som ska få dig att tänka 
på en ort. Till exempel: Bondkvinna = Mora.
Om du går bet på uppgiften hittar du svaren på sidan 18.

1. Penningbrygga.....................................................................

2. Kortbyxa..............................................................................

3. Timmerö..............................................................................

4. Flodmat...............................................................................

5. Fågelklippa...........................................................................

6. Insektshona..........................................................................

7. Våt omfamning....................................................................

8. Mansprydnad.......................................................................

9. Fridfull unge........................................................................

10. Huvudvåld.........................................................................

11. Stor böld............................................................................

12. Regentflöde........................................................................

13. Gör bofasta........................................................................

14. Redskapsskjulet..................................................................

15. Kranvatten.........................................................................

16. Skojgrus.............................................................................

                    
                             Välkommen till Kärnten

I södra Österrike ligger regionen Kärnten. Runt Wörthersee med 
den chica staden Velden är det strålande vackert. Härifrån har 

du dessutom nära till allt. Till alperna, till underbara Wien och till 
Venedig och Medelhavet. Glädje året runt!

Är du intresserad av att hyra eller köpa en fastighet härnere så gå 
in på vår hemsida och gör en intresseanmälan. Där framgår vilka 

övriga regioner i södra och mellersta Europa som vi arbetar i.

             HerrNilson&Partners®
                           www.herrnilsonopartners.se 
   

                  
   

Svalnäs 
restaurang, konferens och fest
Restaurang
Vällagad husmanskost för 75 kronor. Lunchöppet 
alla dagar mellan 11.00-13.30.

Konferens
Dagkonferens högst upp i Villa Svalnäs, från 800 - 
3500 kronor i lokalhyra.

Fest
Vi har möjlighet att erbjuda lokal samt catering vid 
bröllopsmottagningar, fester och andra tillställ-
ningar. Gratis lokalhyra för medlemmar, gäller till 
2010-12-31.

Villa Svalnäs
Svalnäs Allé 4 B
Djursholm

Läs mer på www.blomsterfonden.se eller 
ring oss: 08-555 94 530. 

Handla på nätet – skänk en gåva till 
Blomsterfonden utan att det kostar dig något.
Genom Blomsterfondens samarbete med God handling 
(www.godhandling.se/blomsterfonden) har du möjlighet att 
skänka en gåva till Blomsterfonden samtidigt som du handlar 
via internet. När du gör din beställning skänks 
automatiskt en gåva till Blomsterfonden. 
Svårare än så är det inte! 

Er
bju
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r 2

01
0 u

t.

Ringvägen 88 vid Skanstull, mitt emot Blomsterfonden 101
Tidsbeställning 08-644 50 40   Öppet: Må-Fre 10-18.30   Lör 10-17

Klippoteket Prima
Specialerbjudande till medlemmar och hyresgäster hos Blomsterfonden

149:- 
      Klippning inklusive tvätt och fön

395:- 
    permanent eller färgning

Från
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Vi gör enkla saker varje dag för att 
hjälpa äldre som Elsa:

•	Vi	ringer	upp	människor	för	att	lyssna	efter	att		

 de mår bra. Speciellt uppskattat när man just 

 kommit hem från en sjukhusvistelse.

•	Vi	besöker	äldre	som	bor	hos	oss	regel-bundet		

 efter behov och önskemål.

•	Vi	erbjuder	individuella	samtal	efter	behov.

•	Vi	hjälper	äldre	i	kontakt	med	kommun	och		

 landsting.

•	Vi	hjälper	äldre	att	söka	bidrag	till	glasögon	och	

 tandvård mm.

•	Vi	erbjuder	äldre	som	bor	hos	oss	regelbundna		

 aktiviteter för att minska isolering och   

 ensamhet.

  HJÄLP ELSA TILL JUL!

Vill du hjälpa oss? 
Du kan välja mellan en mängd olika sätt att 
stödja äldre människor genom oss via vårt 
90-konto PG 90 25 30-5 eller BG 902-5305.

Gåva/Donation:
Bidra till den kontinuerliga utvecklingen av 
föreningen och vårt arbete med att skapa bra 
hem och vård för äldre i samhället/eller ett 
specifikt projekt.

Bli månadsgivare:
Bidra regelbundet till utvecklingen av 
föreningen och vårt arbete med att skapa bra 
hem och vård för äldre i samhället.

Skänk en aktiegåva:
Skänk utdelningen på dina aktier skattefritt 
till utvecklingen av föreningen och vårt 
arbete med att skapa bra hem och vård för 
äldre i samhället.

Testamentera till oss: 
Din vilja för framtiden kan leva vidare även 
efter din bortgång genom Blomsterfondens 
arbete med att skapa hem och vård för äldre.

Skicka en minneshyllning:
Hedra en avliden vän eller släkting med en 
vacker hälsning genom att ge en gåva till 
Blomsterfondens verksamhet.

Uppvakta med en högtidshyllning:
Uppvakta någon på en högtidsdag med 
en personlig hälsning genom en gåva till 
Blomsterfondens verksamhet.

Med	din	gåva	kan	vi	hjälpa	äldre	som	Elsa	att	känna	extra	trygghet	och	gemenskap	i	jul.	Många	äldre	människor	blir	idag	lätt	fånge	
i	sitt	eget	hem.	Det	kan	bero	på	minskad	rörelseförmåga,	isolering,	otrygghet	eller	ensamhet	och	mycket	mer.	Isolering	kan	bero	på	
många saker, men lösningen kan vara så enkel.

Vill du veta mer om hur du kan stödja vår verksamhet, kontakta gärna Christel Jansson, insamlings- & kommunikationschef 
på telefon: 070-208 42 51, christel.jansson@blomsterfonden.se, eller läs mer om oss och vårt arbete på 
www.blomsterfonden.se.

För	att	beställa	minnes-	och	högtidshyllningar	kontakta	gärna	Päivi	Mäkinen	på	telefon:	08-555	945	17,		
paivi.makinen@blomsterfonden.se.
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Fel i förra numret av Alma
Våra korsordslösare har hört av sig och berättat att det fanns ett fel i 
korsordet i förra numret av Alma. Vi kommer därför att godkänna både 
orden ”vreda” och ”kurragömme” i vår utlottning.

Sudoku

Så här löser du ett sudoku-kryss:
Ett japanskt sudokukryss består av nio boxar som i sin tur inne håller nio 
rutor, inom en box ska siffrorna 1–9 skrivas in. Det bildas tre lodräta och 
tre vågräta rader av boxarna och varje siffra får inte finnas på samma rad 
inom dessa boxrader. Exempelvis ska de översta tre boxarna ha en nia i 

den översta raden, en nia i mittraden och en nia i understa raden. 
I sudoku får en siffra inte finnas mer än en gång per rad, såväl lodrätt 
som vågrätt. Rätt lösning publiceras i detta nummer.

Lösningar till Sudokun här upptill

Här är lösningen på korsordet i Alma nr 31
Följande fyra har vunnit lotter à 100 kr, 

Stina Rönnqvist, Stockholm
Anna Rönnerby, Täby

Ingrid Hedin, Skärholmen
Leif Lindberg, Skärholmen

Grattis!

Svar på svenska orter, sidan 16:

1. Örebro 2. Trosa 3. Stockholm 4. Åmål 5. Falkenberg 6. Malmö 7. Kramfors
  8. Karlskrona 9. Lund 10. Nacka 11. Varberg 12. Kungälv 13. Borlänge 14. Boden
 15. Nässjö 16. Leksand



 Blomsterfonden  19

N
A

M
N

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_A

D
R

ES
S_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
PO

ST
A

D
R

ES
S_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
TE

LE
FO

N
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_Korsord

Korsordstävling nr 32
Lösningen på Blomster fondens korsord nr 32 ska vara oss tillhanda senast den 31december 2010. Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med lotter.



Snabbfrågan
Vad är den viktigaste 
framtidsfrågan  för 
Blomsterfonden?

POSTTIDNING B
20426219

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Returadress:
Box 114, 182 05 Djursholm

Evamaria Quitzau, aktiv 
pensionär, medlem
– Jag vill att Blomsterfonden 
bygger fler äldreboenden. 
Framförallt i västerort där  
man inte finns idag. Vi är 
många medlemmar som skulle 
uppskatta det.

Lena Berg, civ.ekonom/
Socialentreprenör, medlem
– Att bygga fler lägenheter och 
att kvaliteten och servicen kan 
hållas på en hög och jämn nivå.

Joachim Quitzau, pensionär, 
medlem
– Att Blomsterfonden fortsätter 
att arbeta för att få bort 
ensamheten bland äldre. Vi 
behöver aktiviteter för att hålla 
oss friska och pigga.

Krönikören arbetade inom Sveriges Radio från 70-talet till år 2000. Mest känd från 
Radio Stockholm, där han ledde programmet Seniorpuls under 16 år (nästan exakt 
1000 program med totalt ca 600 gäster!). Dessutom ledde han Vi i femman i tio år och 
var nyhetsreporter på Södertörn mellan varven... Efter radioåren har han frilansat som 
krönikör i Nynäshamns Posten till och med år 2008.

Gunnar Sandstedt
medlem i Blomsterfonden

Nu har vi ljus, här i vårt hus.
Men glöm inte att släcka dem!
Det är ingen tvekan om att julen är på 
gång - trots att dessa rader skrivs i början av 
oktober. Annonser om julbord, julkonserter 
och julresor står som spön i backen redan 
nu, och kampen om julfirarna tycks börja 
tidigare för varje år.

Många vill koncentrera sig på hösten och 
det som den årstiden erbjuder, innan man 
framåt december börjar fundera kring 
jultraditionerna. Men eftersom ALMA har 
julen som tema i sitt sista nummer för året, 
måste ju även en kåsör, som gärna skjuter 
på julplaneringen, försöka erinra sig några 
julminnen. Och då inträffar det märkliga: 
det är ofta enstaka, udda små händelser, som 
dyker upp...

Som till exempel från min barndom på 
västgötaslätten, när grannpojken Uno kom 
till oss för att leverera jultidningar och 
några småsaker, som min käre far hade 
beställt. Han bjöds på julgodis, innan han 
började plocka fram ur sin stora väska det 
som hade beställts. Men en sak fattades.
- Manschettknapparna var slut så dom 
skickade änglahår i stället, sa Uno, som såg 
en aning tveksam och bekymrad ut inför 
kundens reaktion.

- Så bra då, sa far lugnt. Då får jag väl knyta 
ihop skjortärmarna med änglahår i stället.
Jag glömmer aldrig hur en nöjd och glad 
Uno stoppade ner sina pengar i sin börs 
efter det beskedet.

Dystra minnen brukar man ofta förtränga, 
men ett sådant hängde kvar i mitt minne 
i åtskilliga år. Oftast kröp de fram ett par 
veckor före luciadagen, dagen som jag fasade 
för under mina tidiga skolår. 

Min ”fröken”, som hade ansvar för 
luciafirandet i vår skola, tyckte nämligen 
att stjärngossarna i luciatåget - jag var en 
av dem som hon hade utvalt - skulle bära 
hennes egenhändigt tillverkade pappstrutar 
under den högtidliga luciaakten. Som 
jag minns dem var de ungefär meterhöga 
och skulle möjligen kunna ha använts av 
skickliga jonglörer och balanskonstnärer i 
Cirkus Scotts luciatåg. Men när det då var 
8-10-åringar i vår byskola som skulle svara 
för balansakten, blev resultatet inte lika bra. 
Nästan varje år var det alltid någon som 
råkade få struten på fall, och nästan jämt 
landade den på ett levande ljus, som någon 
annan, bredvid i tåget, bar på. 

Det var ett under att det inte inträffade 
några större olyckor när vår skola firade 
lucia. De smärre bränder som faktiskt 
hände, släcktes snabbt och effektivt av 
skolans populäre ”vaktis” Hilmer, av 
de lite större eleverna snabbt döpt till 
”brandmästar´n” ...
 
Tag lärdom, var försiktiga 
med de levande ljusen och 
En Riktigt God Jul!
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