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Här fortsätter vi den fascine-
rande historien om Alma Hedin
och Blomsterfonden. Hösten
1920 kunde man i Stockholms
morgontidningar läsa ett upp-
rop med rubriken »Mot lyxen
med begravningsblommor«.

Uppropet var underteck-
nat av 26 framstående
personer med Hjalmar

Branting, ärkebiskop Nathan
Söderblom, författaren Erik Karl
Axel Karlfeldt  och en lång rad
landshövdingar i spetsen. Här
redogjorde man för grundidéen
med den nya fonden: I stället för
att skicka en krans till begrav-
ningen kunde släktingar och
vänner sända ett bidrag till
Blomsterfonden. Fonden förval-
tade sedan medlen väl genom
att bygga boende för de äldre, sk
Blomstergårdar. »Runt dessa hus
skola blommor och gröna växter
planteras till minne av de döda
och till glädje för de levande.«
Som ett tack skulle de anhöriga
få en vacker minneshyllning.

Ordkrig i spalterna
Reaktionerna kom omedel-

bart. Många tyckte att det var en
mycket bra idé, men det förkom
även kritiska röster och ett veri-
tabelt ordkrig blossade upp i
spalterna. Några som bestämt
motsatte sig idén om att minska
ner på blommorna på begrav-

ningarna var Stockholms blom-
sterhandlare och trädgårds-
mästare, som menade att detta
skulle vara förödande för hela
blomsterbranschen. 

Det fanns även de som av
estetiska skäl motsatt sig Almas
idéer. Alma replikerade: »Dem
har jag aldrig förstått mig på.
Det tycks inte besvära dem att
välden är full av nöd, elände och
fulhet, bara de själva får leva i en
vacker omgivning.« Blomster-
fondens vara eller icke vara
debatterades länge i dagstid-
ningarna. Blomsterhandlarnas
motstånd visade sig vara seg-

livat och långt in på 50-talet var
detta ett hett ämne i spalterna. 

Hyresgästinflytande
Trots en ekonomiskt svår

start kunde det första huset i 
Rödabergsområdet påbörjas
1924. Stockholms stad donerade
marken. Första grundstenen
lades av Nathan Söderblom, som
i sitt tal menade att  »omvårdan-
den av de gamla är en mätare på
samhällets värdighet och kultur«.

Alma deltog själv i arbetet att
planera och rita lägenheterna,
en passion som gick i arv från
hennes far, stadsarkitekten. Hon

Till minne och till glädje 
– 80 år av kamp men också framgång
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utgick ifrån hur hon själv hade
velat ha det om hon flyttat in i
någon av lägenheterna. 

Fastän »hyresgästinflytande«
var ett för tiden okänt begrepp
inbjöds hyresgästerna innan
inflyttningen att titta på sina bli-
vande hem. Man försökte i stör-
sta möjliga mån tillgodose deras
önskemål när det gällde lägen-
hetens storlek eller placering i
huset. 

Stora behov – många i kö
Nu utvecklades Blomster-

fonden och verksamheten tog
fart. 1931-32 blev sex nya hus
för ca 800 hyresgäster på Ring-
vägen färdiga. På såväl Röda-
bergsgatan som på Ringvägen
kunde hyresgästerna få läkar-
hjälp, lagad mat, städhjälp, råd
och stöd av värdinnor och sjuk-
sköterskor. Det fanns restaurang
både på norr och söder som
dessutom var öppna för allmän-
heten. Under 30- och 40-talen
hade Blomsterfonden egna bage-
ri, bröd- och matvaruaffärer.

Men många stod i kö och
Alma led av att behöva säga nej
till så många. Förutseende före-
ningar och företag, t ex Kvinn-
liga Kontoristföreningen, öpp-
nade konto hos Blomsterfonden.
När de månadsvis insatta med-
len uppgick till en viss summa,
fick en anställd/medlem en
lägenhet. 
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På Blomsterfondens årsmöte beslöt
man att förändra avgiftssystemet: 

• Det ständiga medlemskapet tas bort. 

• Årsmedlemsavgiften höjs till 200 kr. 

• Anmälningsavgiften för att stå i
bostadskön försvinner och i stället blir
medlemskap obligatoriskt. 

• Den nedre åldersgränsen för att stå i
kön slopas.

• Åldersgränsen för inflyttning höjs till 80 år.
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Många tyckte Blomsterfonden var en mycket bra idé, men det förekom
även kritiska röster och ett veritabelt ordkrig blossade upp i spalterna.
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VD för Blomsterfonden och ordför-
ande i HELA, branschorganisation
för Sveriges vård- och omsorgs-
företag

Tack alla läsare för era posi-
tiva kommentarer och syn-
punkter på vår tidnings
första nummer!
Vi kan med glädje (och ett
viss mått av stolthet) konsta-
tera att Blomsterfondens
TIDNING mottogs med stort
intresse och entusiasm.

Iförra (och det första) numret
av Tidningen berättade vi
om varför vi beslutade oss

för att göra en tidning. Vi sade

att vi hade något att berätta.
Och vi önskade att tidningen
skulle bli ett forum för dialog
med våra medlemmar, hyres-
gäster, de som står i kö för en
lägenhet, anhörig, beställare
och anställda. 

Alltså var det med stor glädje
vi läste alla de brev och kort som
ni, kära läsare, skickade till oss
med era synpunkter. Många
skrev att TIDNINGEN var pre-
cis vad som behövdes; där man
kan läsa om Blomsterfondens
intressanta historia, artiklar om
Blomsterfonden som en aktör
inom äldreomsorgen, nyttig
information om säkerhet och
hälsa och reportage om hyres-
gästerna och aktiviteter. Andra
skrev att den förde samman
Blomsterfondens olika blom-
stergårdar och gav en samhörig-

TIDNINGENS läsare: 
»Precis vad som behövdes!« 

Fortsättning från första sidan
Alma på turné

På Ringvägen kunde Alma
förverkliga ytterligare en dröm;
en vårdavdelning för de hyres-
gäster som blev sjuka och be-
hövde vård. Här fortsatte man
att bo i ett eget boende och här
fanns läkare och sköterskor.
Vårdavdelningen innebar ytter-
ligare en trygghetsfaktor för de
boende och idéen var unik. Även
andra länder började intressera
sig för Blomsterfonden och Alma
reste på föreläsningsturné för att
berätta om verksamheten. 

Alma var en van resenär. Hon
hade under många år assisterat
sin bror Sven under hans omfat-
tande föreläsningsturnéer över
hela världen. Sven Hedin, en
upptäcktsresande av världs-
klass, kartlade mellan 1890- och
1930-talen dittills okända områ-
den i Centralasien och Tibet.
Han var den siste i Sverige att bli
adlad och systern Alma var en
av hans främsta supporters. 

Svarta moln
Ett mörk moln på den

Hedinska familjens himmel
utgjordes av den kritik Sven fick
under kriget. Mediadebatten,
som fortfarande tidvis berörde
Blomsterfonden och dess verk-
samhet fick på detta sätt på 40-
talet en ny och mörk vinkel.
Alma fick då även klä skott för

Svens påstådda nazistsympatier.
I sin klippbok, där Alma nog-
grant följde pressdebatten och
klistrade in alla inlägg, finns en
anteckning i svag blyerts: »Hur
lätt blir icke magra spalter feta,
då rappt vi döma där vi intet
veta! (Fritt efter Heidenstam)«.

25 år
Men Alma låter sig inte av-

skräckas och då fonden 1946
stolt firade sitt 25 års jubileum

reflekterade Alma över de
gånga åren: »Det var vackert och
rörande att tänka tillbaka på det
gångna kvartseklet med dess
segrar och nederlag, dessa arbe-
te och möda, oro och glädje i
ständig växling«. Hon tänkte
också på kritiken och farhågor-
na om att Blomsterfonden skul-
le bidra till en ökad arbetslöshet,
bl a inom blomsterbranschen.
Men många var de arbeten för
arkitekter, murare, elektriker,

snickare målare, kontorsperso-
nal,  läkare, värdinnor, sköter-
skor, städare och många andra
som Blomsterfonden berett
genom sina byggen och verk-
samhet. 

Liseberg
1949 lämnar Alma Hedin sin

aktiva tjänst inom Blomster-
fonden. När fonden 1951 fyller
30 år står  2.000 personer i kö
och man planerade för nästa
blomstergård, Liseberg, som
kommer att förläggas till Älvsjö.
Liseberg invigs 1959 av fondens
beskyddare drottning Louise.
Här erbjöds ytterligare 360
hyresgäster ett bra boende, en
bra omsorg och omvårdnad, bl a
genom den moderna sjukvård
som bedrevs här. 

När Alma Hedin dog 1958
befann sig Blomsterfonden mitt
i en stark utveckling. Medierna
rapporterade nu inte så mycket
om blomsterhandlarnas pro-
blem, utan om hur Blomster-
fonden motsvarade våra dröm-
mar om hur vi vill tillbringa vår
ålderdom med omsorg, trygghet
och trivsel.

I nästa nummer av TIDNING-
EN  berättar vi om Blomster-
fonden fram till idag.

hetskänsla.

En samlingsplats
En tidning är något att samlas

omkring, en gemensam röst, en
samlingsplats, en »speakers cor-
ner«. Det är en plats där man får
sina funderingar och synpunkter
bekräftade, men även ett forum
för att ifrågasätta och diskutera
hur man uppfattar omvärlden.
Lika viktigt är att man lärt sig
något eller tillägnat sig något
nytt, när man lägger ifrån sig tid-
ningen. Men det är också helt OK
att »bara« ha haft en stunds
underhållande läsning.

Aldrig färdig …
Men även om man hittar en

bra form, blir en tidning aldrig
riktigt färdig. Den ska leva, för-
ändras och utvecklas. Och det

kan den bara göra genom att
ständigt vara föremål för diskus-
sion och synpunkter. 

Så än en gång, tack alla ni som
skrivit och gett synpunkter! Och
fortsätt! Bara genom dialogen
med läsarna kan vi göra Bloms-
terfondens TIDNING till ett
intressant och underhållande
forum för alla som är intressera-
de av Blomsterfonden och dess
verksamhet. Välkommen att
höra av dig till redaktionen, via
e-post på adress moniqua.love-
gard@blomsterfonden.se eller
per telefon till Sven Erik Peterson 
08-622 08 61.

1931-1932 blev vår anläggning på Ringvägen inflyttningsklar. Där
fanns all upptänklig service som t ex en egen matvaruaffär.
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Blomsterfondens nya anlägg-
ning, Tallgården/Lärkträdet,
gör verkligen skäl för sitt
namn. Byggnaderna i rött
tegel ligger i Enebyberg  i
Danderyd och smälter väl in i
den omgivande tallskogen.
Entrén har en glasad vägg ut
mot grönskan, vilket gör att de
knotiga tallarna nästan blir en
del av inredningen.

Tallgården/Lärkträdet
är Blomsterfondens första
dygnet-runtentreprenad,

berättar verksamhetschef Nina
Thiel. Det innebär att Blomster-
fonden t ex inte äger fastigheten,
det gör Danderyds kommun. En
annan konsekvens är att vår
entreprenad är tidsbegränsad
till i första hand fem år. Efter det
gör kommunen en ny upphand-
ling. Det är klart att dessa
omständigheter innebär skillna-
der från våra andra anlägg-
ningar, men vissa faktorer är de
samma; Blomsterfondens verk-
samhetsidéer och kvalitetstänk-
ande kommer att sätta sin prägel
på verksamheten. 

Verksamheten startade den 1
februari och Tallgården/Lärk-
trädet erbjuder äldreboende för
ca 90 personer. Här finns grupp-

boende för dementa och ålder-
domshem. Läkare finns på plats
ett par dagar i veckan och skö-
terska dygnet runt.

Mästare på Blomstergården
På andra våningen, med utsikt

över tallbacken bor Nils
Gustavsson. I fönsterkarmen står
en rad med välmående krukväx-
ter och sticklingar. Att de är så
välmående beror säkerligen på
att Nils har varit trädgårdsmästa-
re sedan 1927 och de »gröna fing-
rarna« är lika gröna som då. Han
passar på att för Nina påpeka att
det är hög tid att göra något åt
Tallgårdens trädgårdar, han vill

» CITATET
»Det bästa i
världen finns
inom två armars
räckvidd.«

Marilyn Monroe

Tallgården/Lärkträdet erbjuder äldreboende för ca 90 personer. 
Här finns gruppboende för dementa och ålderdomshem

Blomstergård i samarbete med kommunen

se en välskött och grönskande
omgivning till sommaren.

– Jag arbetade på Gamla
Djursholm i 32 år, berättar han,
fast jag började som betjänt-
pojke, betjänterna skulle ju ha
någon att skrika på… Nils har
bott på Tallgården sedan strax
före jul. – Det har blivit bättre
sen Blomsterfonden tog över.
Maten har t ex blivit bättre och
mat är ju vikigt, lika viktigt som
blommor, avslutar Nils.

Tallgården/Lärkträdet kommer
att närmare presenteras i ett
kommande nummer av TID-
NINGEN.



Ringvägen – »sex armar i ett vänligt
I detta nummer av TID-
NINGEN presenterar vi
blomstergården  på
Ringvägen på söder.
När den första blomster-
gården på Rödabergs-
gatan stod färdig, var
efterfrågan på bostäder
fortsatt stor och Alma
Hedin ville så snart som
möjligt bygga ytterliga-
re bostäder för de äldre i
Stockholm. Även denna
gång donerade staden
marken och
Blomstergården på
Ringvägen kunde börja
byggas. 

Bostäder för 800
hyresgäster

1932 stod de sex husen fär-
diga, Ringvägen 99 – 109. En
veckotidning beskriver på 50-
talet husen som »sex armar
som i ett vänligt famntag
sträcker sig mot solen«. Här
erbjöds hyresgästerna ett rum
med kokvrå och garderob
eller 2 rum och kök samt hall,
dock utan varmvatten. Även
om de 550 lägenheterna inte
var stora försökte man göra
dem så ljusa och luftiga som
möjligt, helt enligt funktiona-
lismens idéer. Hyrorna mot-
svarade drygt hälften av
hyrorna på den »fria« mark-
naden. 

När det gäller verksamhet
och service utgick man till stor
del ifrån Rödabergsgatan,
som visade sig motsvara de
boendes behov och önskning-
ar. Här fanns från början ett
bageri, en matvaruaffär, tvätt-
stuga och restaurang. I restau-
rangen, som även var öppen
för allmänheten, kunde man
äta lunch och middag eller ta
med maten hem till lägenhe-
ten. Lunchen kostade på 30-
talet 1,25 kr och man kunde få
en halv portion för 55 öre. 

Hårt arbete men roligt
Maj-Lis Hjort och Armida

Tiger bor idag på Ringvägen.
De kom båda hit som vårdbi-
träden i mitten av 50-talet och
bor fortfarande kvar. Tillsam-
mans har de arbetat nästan 60
år på Blomsterfonden.  – Jag

såg en annons i ,Dagens Nyheter
och blev genast intresserad,
berättar Maj-Lis. Man fick ju
bostad »på köpet« och det var ju
mycket bra på den tiden.

Armida arbetade i en familj
på Östermalm »lockades över«
till Blomsterfonden av en släk-
ting: – På den tiden var vi fyra
vårdbiträden. Vi hade två hus
var och ett biträde bytte av de
andra vid ledighet. De flesta
hyresgästerna klarade sig själva,
men blev de sjuka hjälpte vi till
med att gå och handla, städa,
laga frukost och mycket annat.

Maj-Lis och Armida trivdes
mycket bra, även om det var ett
hårt arbete: – Varje dag hade vi

mellan 10 -14 hyresgäster var att
gå till och vi hade inte ledigt två
dagar i rad förrän på 60-talet.
Men det var alltid en bra stäm-
ning mellan oss och hyresgäster-
na, många gick man ju till under
en lång tid och man blev nästan
som barn i huset.

Eget boende för de sjuka
Från början fanns även en

sjukavdelning för hyresgäster
som insjuknade och behövde
vård. Här bodde man i ett eget
rum med kokvrå och egna
möbler. På avdelningen fanns
alltid en sköterska. Läkaren kom,
förutom de fasta tiderna i veck-
an, vid behov. Sjukavdelningen

fanns kvar till runt
1970 då den flytta-
des till Liseberg i
Älvsjö. 

Nära till allt
Under 60- och

70-talen renovera-
des husen.  Alla
sex husen fick då
ett extra vånings-
plan och alla
lägenheter reno-
verades. Samtidigt
slogs några tvåor
ihop till treor. Idag
finns 389 lägenhe-
ter för totalt ca 450
hyresgäster. De
flesta är tvåor på
mellan 41 och 70
m2. Alla lägenhe-
terna har kokmöj-

ligheter och dusch. Hiss finns i
alla husen.  

Hyresgästerna har mycket
nära till all slags service; bussar-
na stannar utanför på Ringvägen,
Skanstulls tunnelbanestation lig-
ger »runt hörnet«, likaså affärer,
post, bank och vårdcentral.
Tvärsöver gatan lockar Årstavi-
ken till promenader och motion.

Snickarboa på Ringvägen
Här på Ringvägen finns

många aktiviteter, berättar vär-
dinnan Colette Ahlberg och
driftschef MajBritt Kjellström.
Hyresgästerna arrangerar brid-
ge, canasta,  bingo, porslinsmål-
ning, vävning, snickeriverksam-
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Idag finns 389 lägenheter på Ringvägen, de flesta är tvåor på mellan  41 och 70 m2.



famntag« §
I förra numret av TIDNINGEN
berörde vi under denna rubrik
frågor i anslutning till genera-
tionsväxling och vilka åtgärder
man kunde vidta under livsti-
den, t ex genom gåva. 
En förnuftig planering för fram-
tiden och generationsskifte bör
också kompletteras med ett
testamente.

Testamentet är ett ut-
tryck för testators »ytter-
sta vilja«, det kan fritt åter-

kallas av testator och ger inte
upphov till någon rätt så länge
testatorn lever. Definitions-
mässigt är testamentet ett ensi-
digt förordnande, genom vilket
en person förfogar över sin
kvarlåtenskap eller en del av
den. Ett testamente är alltså en
disposition för dödsfalls skull,
en dödsrättshandling. 

Testamentet är den enda i
svensk rätt godtagna dödsrätts-
handlingen. Man kan aldrig dis-
ponera över sin kvarlåtenskap
genom bindande avtal. Så kalla-
de arvsavtal är i lag förbjudna;
dock finns en speciell form av
dödsrättshandling som är giltig,
nämligen återkalleligt förmåns-
förordnande beträffande livför-
säkring.

Några viktiga begrepp 
och termer

Testator eller testamentsgivare
är den som upprättar testamentet.

Testamentstagare är den som
ska mottaga något på grund av
testamentet.

Universell testamentstagare
är testamentstagare till kvarlå-
tenskap i dess helhet, viss andel
eller överskottet av kvarlåten-
skapen sedan särskilda förord-
nanden utgått.

Legatarie är någon som får en
speciell förmån, ett speciellt
föremål, en viss aktiepost eller
visst belopp.

Personligt
Testamentet är en strängt per-

sonlig rättshandling som testa-
torn själv måste företa. Man kan
inte anlita ställföreträdare eller
ombud för undertecknandet av
testamentet. Det är alltså omöj-
ligt att låta någon annan upprät-
ta testamentet om man själva
saknar förmåga på grund av t ex
ålder eller sjukdom.

Formen viktig
Utan överdrift kan man säga

att testamentet är den mest
formbundna rättshandling i
svensk rätt. Samtidig närvaro av
två vittnen, som bekräftar testa-
torns underskrift och uttalar sig
om  han/hennes mentala status.
Men det är alltid, oavsett brister
i formen, testatorns vilja som
slutligen ska bli avgörande vid
tillämpning och verkställighet
av testamentet.

Testamentsfrihet
Testamentsfrihet råder, dock

finns vissa begränsningar:
• en gift person kan bara testa-

mentera över den egendom
som utgör hans/hennes kvar-
låtenskap efter bodelning, 

• en sk basbeloppsregel hindrar
testamentets verkställighet
om efterlevande makes egen-
dom är begränsad,

• bröstarvingars rätt till laglott,
• om testamentet avser något

lagstridigt, osedligt eller full-
ständigt förnuftslöst.

Som i förra numret vill vi betona
vikten av att vara »ute i god tid«,
att inte bara beakta de ekono-
miska och skattemässiga frågor-
na och juridiska aspekterna vid
upprättande av testamente, utan
även fundera över de sociala
aspekterna, rättvisefrågor, frå-
gor om nyttjande etc. 
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Juridiska 
spörsmål

het. Det finns även en syförening
och man kan delta i andakter
eller i studiecirkel om Stockholms
kyrkor.  Föreningarna anordnar
även sina egna fester, luncher,
avslutningstillställningar och
andra arrangemang.

Hyresgästernas egna intres-
seföreningen på Ringvägen är
också mycket aktiv. En gång i
månaden har man stort informa-
tionsmöte. Då bjuds Colette och
MajBritt in och man diskuterar
aktuella angelägenheter.

På sommaren sitter man
gärna ute i egna solstolar på går-
darna som ligger mellan de olika
husen. Här får också hyresgäster
med trädgårdsskötsel som in-
tresse sitt lystmäte.

Hemtjänst i stadens regi
Numera ansvarar Maria

Gamla stans stadsdelsförvalt-
ning för hemtjänsten och samar-
betet är mycket bra. Ungefär
1/3-del av hyresgästerna har
hemtjänst i någon form, alltifrån
städning till hjälp flera gånger
om dagen. Distriktsläkare kom-
mer två gånger i veckan och
Blomsterfondens egna sjukskö-

terska finns här måndag till fre-
dag mellan kl 08.00 och 16.30.
Hon kan,  tillsammans med de
två biträdena, hjälpa till med
mindre allvarliga sjukdomsfall; 
t ex influensa, omläggningar och
allmän hälsorådgivning. Det är
också tryggt för hyresgästerna
att sköterskan är med vid läkar-
besöken.

Mycket har förändrats sen 50-
talet när Maj-Lis Hjort och
Armida Tiger arbetade på Ring-
vägen. Men fortfarande står
husen som »ett vänligt famntag«
och ger hyresgästerna ett boende
med karaktär, trivsel och trygg-
het.

RINGVÄGEN

Adress: Ringvägen 107, 
118 60 Stockholm
Telefon: 08-641 93 85
Verksamhetschef: MajBritt
Kjellström
Värdinna: Colette Ahlberg. 
Alla dagar utom torsdagar
Vårdbiträde: Nora Emilsson
Antal lägenheter: 389 (95
ettor, 273 tvåor och 21 treor)

Här är nära till all slags service. Affärer, post, bank och vårdcentral
ligger »runt hörnet«. Tvärs över gatan lockar Årstaviken till

promenader och motion



I förra numret av TIDNINGEN
skrev vi om vår insamlings-
verksamhet. Redan på
Alma Hedins tid var insam-
lingsverksamheten ryggra-
den i Blomsterfondens verk-
samhet och så är fallet än
idag. Därför tar vi oss frihe-
ten att ytterligare beskriva
vår insamlingsverksamhet
och hur vi arbetar.

Extra hjälp, råd och stöd
En av de saker som skiljer

Blomsterfondens äldreboende
från andra äldreboenden, är att
vi även erbjuder våra hyresgäs-
ter en rad serviceinslag som
bidrar till att höja kvaliteten på
boendet. Om hyresgästen t ex
behöver hjälp, råd eller stöd i

något avseende, finns hjälp att
få. Vår kurator, våra sjuksköter-
skor, sjukvårdsbiträden och
våra värdinnor är de som då trä-
der in. Vi kallar detta arbetet för
den ideella verksamheten. Denna
verksamhet möjliggörs av just
insamlade medel. 

Tack vare andra
Insamlingsverksamheten är

naturligtvis ständigt pågående,
det var så redan på Alma
Hedins tid.  Det vi har nytta och
glädje av idag är tack vare tidi-
gare givares generositet. Det
som samlas in idag kommer dig
och framtida boende till glädje.

Vart går pengarna?
Insamlade medel är som sagt

en förutsättning för den ideella
verksamheten. Förutom till

denna verksamhet går insamla-
de medel tillbaka till anlägg-
ningarna. Ju bättre insamlings-
verksamhet desto mer kommer
den egna anläggningen till
godo.  Beträffande skänkta före-
mål försäljs dessa eller används
i våra gemensamma lokaler. 

Pågående arbete
Insamlingsverksamheten är

således en viktig förutsättning
för boendekvaliteten. Vi arbetar
därför ständigt med att utveckla
den verksamheten för att passa
tidens villkor. Önskar en hyres-
gäst, en medlem eller någon i
vår bostadskö skänka en gåva
har vi enkla och bra rutiner att ta
hand om gåvan, så att den på
bästa sätt kommer de boende till
nytta och glädje. Ett av våra när-
liggande mål är att åter få igång
våra traditionella basarer på
varje anläggning. Vi vill därför
uppmuntra till basarverksam-
het då  detta dels inbringar
medel till den egna anläggning-
en, dels är en populär och trevlig
aktivitet som ger tillfälle till
umgänge och kunskapsutbyte.

Insamlade medel
en förutsättning 

hon fick flytta in i denna lilla
lägenhet. Hon kan visserligen
laga sin egen mat (fattas bara
annat, gammal kokerska som
hon är!), men hon har svårt att

gå och hyran är  be-
tungande…

Löfte från fröken
Hedin

Emma Augusta
suckar och tittar ut
genom fönstret på
sommargrönskan,
knäna värker.  Men
så tänker hon på
brevet som väntar
på att bli skrivet
och hoppet åter-
kommer. Tänk att
hon träffade på frö-
ken Alma Hedin
och fick höra om
Blomsterfonden!
Hennes idéer om
boende för gamla
passar ju precis in
på Emma Augusta!
Och den rekorderli-
ga fröken gav
Emma löfte om en
lägenhet om Emma
ville sända in en
»investering« till
Blomsterfonden! 
Så nu sitter hon här

och ska skriva detta för henne så
viktiga brev. Hon ser fröken
Hedin framför sig och känslan
av tillförsikt och trygghet ger
henne mod att fatta pennan:

»Undertecknad änka efter ma-
skinisten och borgaren Eklund«.

Hoppfull önskan
Brevet som Emma Augusta

Eklund skrev där vid köksbor-
det är den första ansökan om
lägenhet som kom till Blomster-
fonden. Hennes livsöde är
mycket typisk för tiden. Alla år
av strävsamt arbete innebar
ingen större trygghet på äldre
dagar. När man läser brevet
(som finns inramat på Blomster-
fonden) berörs man av tonen av
ödmjukhet (»..ber vänligen att
inte bliva bortglömd…«) och
tacksamhet för möjligheten att
bo och leva med trygghet. 

»Det goda samhället«?
Mycket har visserligen förän-

drats sedan 1921, samhället
byggde under några årtionden
upp ett skyddsnät som skulle ge
trygghet åt alla  »Det goda sam-
hället«. Men samhällsutveck-
lingen har på senare år även
inneburit bl a ökade kostnader
och höjda avgifter för  tjänster
inom det offentliga. Resurserna
räcker helt enkelt inte till. Detta
gör att insamlingsverksamheten
är lika viktig än i dag. Så »Tänk
på Blomsterfonden«!

Det är en junidag i Stockholm
1921. Änkefru Emma Augusta
Eklund, född 1853,  har slagit
sig ner vid köksbordet och tagit
fram penna, bläck och brev-
papper. Nu ska brevet skrivas.

Även om hennes lägen-
het på  Tulegatan 38 är
liten, är det med möda

hon tar sig fram och med en
suck sjunker ner vid bordet.
Hon är inte så rörlig nuförti-
den; åldern har börjat ta ut sin
rätt och reumatismen ger
henne ständig värk i benen.  

Många hårda år
Hon tänker på när hon i sin

ungdom lämnade Örebro. Då
flyttade hon till Stockholm med
kyrkoherde Lagerström som
skulle gifta sig med fröken
Strömberg. I många år arbetade
hon som kokerska i familjen och
bodde hos dem på Östermalm.
Nu är hon 68 år och ensam.

De 11 åren som gått sedan
Emmas make gick bort har inte
varit lätta. Hon och maken fick
aldrig några egna barn, men 8
styvbarn har hon tagit hand om
och det var inte utan att det kän-
des hårt när de tog ut sina lag-
lotter efter fadern. Det var då
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Vill du skänka ett föremål?
Kontakta värdinnan på anläg-
gningen och träffa en överens-
kommelse om tid och plats när
Blomsterfonden kan hämta
föremålen. Våra värdinnor
har följande telefonnummer:

Yvonne Öijerholm, Svalnäs
08-622 18 90
Stina Kujala, Liseberg
08-727 71 08
Colette Ahlberg, Ringvägen
08-641 93 85
Solbritt Jonsson, Röda Bergen
08-33 38 00

Det kan inte sägas för ofta …
Ett av våra syften med att vi

aktivt arbetar med insamlings-
verksamheten, t ex genom infor-
mation här i TIDNINGEN, är att
vi är måna om att även i fort-
sättning kunna erbjuda de delar
av vår verksamhet som gör
Blomsterfonden unik, nämligen
den extra hjälpen, rådet och
engagemanget från kurator, sjuk-
vårdspersonal och värdinnor.
Därför kan det inte sägas för
ofta: »Tänk på Blomsterfonden«.

Brevet från änkefru Emma Augusta Eklund är
den första ansökan om lägenhet som kom till

Blomsterfonden. Året var 1921.

Det kom ett brev…



via världsrymden med Alma
Hedins släkting i Ohio, USA.
Troligen kommer vi aldrig att
mötas ansikte mot ansikte, men
visst berikar kontakten och
utbytet livet.

Träff på Alma Hedin
Hur Todd hittade mig? Jo,

han hade helt enkelt gjort en
sökning på »Alma Hedin«, dvs
han hade frågat hela Internet om
information om Alma Hedin.
Tre »träffar« hade han fått, varav
en var mitt namn och e-post-
adress. Jag har nämligen vid ett
tidigare tillfälle skrivit en artikel
om Blomsterfonden. Den arti-
keln hade min uppdragsgivare
lagt ut, publicerat på Internet
och voilá – där fanns alltså båda
jag och Alma Hedin. Samma
information hade kommit upp
om Todd eller någon annan gjort
samma sökning ifrån Kalmar,
New Dehli, Kapstaden eller
New York. 

Tänk om Alma Hedin hade
vetat att hon knappt 50 år efter
sin död skulle koppla ihop män-
niskor tvärs över hela världen
via cyber space, den elektronis-
ka rymden …

PS Naturligtvis har jag skickat
över det första numret av
Blomsterfondens tidning till
Todd.

* Cyber Space är ett uttryck för den
»elektroniska« världsrymd där all
datakommunikation sker.
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Jag tillhör dem som använder
Internet i mitt dagliga arbete.
Här letar jag information, jag
kommunicerar snabbt och enkel
med vem jag vill (som har en
dator och Internetuppkoppling,
naturligtvis). Men jag har tidi-
gare inte skapat så många nya
kontakter via internet. Nu vet
jag bättre.

När jag kom tillbaka till
arbetet efter jul väntade
ett brev i min elektronis-

ka brevlåda från en Todd
Grundberg. Nyfiken öppnade
jag brevet – vem var Todd
Grundberg? Brevet löd: 

Hej! Jag forskar i mitt släkt-
skap med Alma och Sven Hedin.
Min farfars far, Emerick H.
Grundberg lär, enligt källor i
min släkt, vara deras syssling.
Kan du möjligen rekommende-
ra några källor för min vidare
forskning? Med vänlig hälsning,
Todd Grundberg, Ohio USA.

Uppdrag från likasinnad
Todd hade nog ingen aning

om hur rätt han kommit – som
varande historieintresserad och
intresserad av Blomsterfonden
kastade jag mig genast över detta
»uppdrag«. Samtidigt ställde jag
mig naturligtvis frågan: Hur hit-
tade Todd mig, här långt borta i
Sverige? Jag svarade emellertid
genast att jag gärna skulle under-
söka saken och frågade samtidigt

Alma Hedin i Cyberspace*

hur han »hamnat« hos mig.
Under trettonhelgen botanisera-
de jag runt på Riksarkivet, lands-
arkiv släktforskningsföreningar
mm, allt via Internet. 

Jag gick även igenom vad
Alma skrivit i sin bok »I minnets
blomstergårdar« och efter hel-
gerna och ett besök på det loka-
la biblioteket skickade jag över
det jag funnit till min nyvunne
släktintresserade vän. 

Det började på 1600-talet…
Jag kunde då berätta om att

släkten, på fadern sida, under
16oo-talets första hälft kom från
Hidingsta by i Närke. Om
moderns släkt hade jag funnit att
Almas mors morfars farfar invan-
drade från Tyskland och tog sig
namnet Berlin i Sverige. Todd
kunde inte nog bedyra sin tack-
samhet över detta översvallande
intresse och hjälpsamhet från en
»vilt främmande« människa!

Och på den vägen är det; sen
i januari har jag letat vidare och
här sitter vi nu; en skåning i
Stockholm och kommunicerar

hällsutvecklingen, när det gäller
det ständigt ökande antalet
äldre, påverkar Blomsterfond-
ens förutsättningar i det framti-
da arbetet. 

1999 var i stort ett gott år,
men organisationen har arbetat
hårt för det överskott som redo-
visas. Eftersom Blomsterfonden
är en ideell förening och inte har
några ägare som vid behov kan
skjuta till nya medel, är över-
skottet en förutsättning för nöd-
vändiga investeringar framöver.
En annan viktig del av det kom-
mande arbetat är rekrytering av
personal.

Nya avgifter
Mötet diskuterade även alle-

handa frågor rörande boendet
och verksamheten totalt. Mötet
beslöt t ex att förändra systemet
med avgifterna. Enligt det nya
beslutet tas det ständiga med-
lemskapet bort och årsmedlems-
avgiften höjs till 200 kr. Anmäl-
ningsavgiften för att stå i bo-
stadskön försvinner och i stället
blir medlemskap obligatoriskt.
Den nedre åldersgränsen för att
stå i kön slopas och åldersgrän-
sen för inflyttning höjs till 80 år.
Man behöver dessutom inte
ringa årligen och meddela sitt
intresse att stå kvar i kön.

Styrelsen
Den nya styrelsen består av

Karl Erik Åman som kvarstår

som ordförande, liksom Sven
Åkerstrand som vice ordföran-
de. Nina Rehnqvist ersätts av
Ulla Höjgård (blivande chef för
Stiftelsen Äldrecentrum). Blom-
sterfondens ekonomichef
Margreth Norlin ersätts av
Blomsterfondens vice vd
Anders Johansson. Dessa fyra
ledamöter utses av årsmötet och
en rad andra institutioner utser
resterande ledamöter, dvs Ko-
operativa Förbundet, Stock-
holms Domkapitel, Stockholms
Läkarförening, SIF’s Stockholms
avdelning samt Advo-
katsamfundet.

Revisorer
Bertil Jonsson avtackades

efter 24 år som Blomsterfondens
revisor. Han ersätts av professor
Sven Erik Johansson. Gunnar
Holmberg omvaldes.

Onsdagen den 24 maj hölls
den årliga förenings-
stämman. Och vad kan vara
mera lämpligt än att ha
Blomsterfondens årsmöte
vid tiden då blommorna
och växligheten på Liseberg
står i sin prakt. Mötet var
välbesökt, faktiskt var
uppslutningen större än
vad den är på många av de
omskrivna IT-bolagens års-
möten.

Ett gott år
Verkställande direktör Sven

Erik Peterson inledde med att ge
en kort redogörelse för hur sam-

Rapport från årsmötet

Besök oss gärna på internet: www.blomsterfonden.se



Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss senast

den 15 augusti 2000 . Adress: Blomsterfonden Tidningen, Box 114,
182 05 Djursholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare
som belönas med matkuponger i våra restauranger i Svalnäs och
Liseberg. 1:a pris är 4 st matkuponger. 2:a pris 3 st matkuponger. 3:e
pris 2 st matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.
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ADRESS

POSTADRESS
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Högst i
Djursholm?

Gräsmattan på
Svalnäs pryds numera
av en 18 m hög skön-
het. Det är makarna
Söderén på Svalnäs
som, för att manifeste-
ra en bemärkelsedag,
skänkt den fina flagg-
stången. För alla att
njuta av. 

Förra numrets vinnare!
Här är lösningen på korsordet i

TIDNINGEN nr 1. Vi fick in väldigt
många lösningar och de allra flesta var
rätt. Bra gjort! Vi har dragit fyra vinnare
som vi skickar matkuponger till. Grattis!
1:a pris: Birgitt Carlsson

2:a pris: M. Zetterman

3:e pris: Hans Runqvist

4:e pris: Ingrid Ramström


