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God jubileumsjul

Svalnäs 
i mitt hjärta

Möt Margareta Åkesson som bott 40 år 
hos Blomsterfonden

Sid 8–10

och ett Gott Nytt År önskar vi alla blomsterfondare !

JOCKE 
ÅHLUND

En alldeles egen sorts 
blomsterfondare

Stor intervju

Sid 14–19



Röda bergen, Vasastan i Stockholm.

Ringvägen, Södermalm i Stockholm. Körsbärsvägen, Östermalm i Stockholm.

Svalnäs, Djursholm.Liseberg, Älvsjö.

Barbro Ingvaldssons populära jubileumsmålningar blir konstreproduktioner, 
i Fine Art Print med begränsade upplagor,  numrerade och signerade av konstnären själv
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Med sina färgsprakande Stockholmsbilder i Dagens Nyheter har hon blivit folkkär. Man 
blir glad av Barbros bilder, samtidigt som de bidrar till att föra gångna tider och platser 
vidare till nya generationer. Den aldrig sinande strömmen av bilder fungerar som en stän-
digt pågående lektion i Stockholmshistoria.
Barbro Ingvaldsson föddes 1960, växte upp på en liten bondgård i Borensberg utanför
Linköping och har ritat med krita sedan barnsben. Hon ville vidga sina vyer och flyttade i 
tjugoårsåldern till Stockholm för studier. 
– Jag har ett stort intresse för djur men satsade helt och fullt på ritandet. Jag gick på oli-
ka målarskolor och kom sedan in på Konstfack där jag studerade illustration och grafisk 
design, jag kände mig hemma helt enkelt.
Direkt efter slutförda studier fick Barbro anställning på DN och den dåvarande tecknar-
ateljén.
– Jag jobbade för det mesta med nyhetsgrafik, det var faktiskt en slump det här med 
Stockholmsbilderna. Jag gjorde några till att börja med, men ingenting tydde på att det 
skulle hålla på så här länge, jag har ritat en bild i veckan sedan 2014. Det blev succé 
nästan från första dagen och jag får ständigt så fina mejl och uppskattande hälsningar 
från läsarna.
Barbros framgångar har även resulterat i två välbesökta utställningar på Galleri Svea i 
Gamla stan i Stockholm och dessutom i två böcker. Böckerna varvar Barbros alster med 
texter av Ove Säverman, i ett underbart samspel som gör bilderna än mer levande och 
innehållsrika.
Våren 2022 kommer Barbros bilder bli föremål för ännu en utställning på Galleri Svea, 
håll ögonen öppna efter info om detta i kommande nummer av Alma och våra digitala 
nyhetsbrev.
    

Barbro hemma i sitt mysiga radhus, där 
kritorna, penslarna och vattenfärgerna 
alltid finns nära till hands

Målningarna framställs i Fine Art Print-
teknik, numreras och signeras av konst-
nären. Motiven trycks på 100 års-ålders-
beständiga ark från världens ledande 
tillverkare av konstpapper, Hahnemule. 
Formatet är 53 x 43 cm. Priset per styck 
1 500 kr. Konstnären efterskänker sin del 
fullt ut, som går direkt till arbetet med de 
nya jubileumsplanteringarna, till glädje för 
de äldre. Ett stort tack till Barbro för det.

Blomsterfondens fem jubileumsmotiv är gjorda av konstnären Barbro Ingvaldsson, i en blandteknik med krita och akvarell. 
Längst ner på sidan 3 kan du läsa hur du beställer.



En jul utan tomte är ingen riktig jul
Vår älskade jultomte har mejslats fram med hjälp av folksagor, mytologiska berättelser och en och annan reklam-
makare. Det tidigaste ursprunget är Sankt Nikkolaus, en givmild turkisk biskop som levde på 300-talet. Berättelserna 
om honom spreds till Holland där han fick namnet Sinterklaas. Därifrån togs han vidare till USA var han blev Santa 
Claus och fick bred spridning genom Coca-Cola-reklamen på 1930-talet. I Sverige beskrevs han som en blandning 
av gårds- och jultomte i Victor Rydbergs dikt ”Tomten” redan 1881. Jenny Nyströms vackra illustrationer slog sedan 
fast bilden av den svenska jultomten som vi känner honom idag. 

Ingen del av julen är mig lika kär som just tomten. Jag kan avstå från nästan allt annat, men rör inte min tomte. 
Mina allra tidigaste minnen kretsar kring just honom: spänningen, känslan av nyfikenhet, rädsla och fascination 
blandades med höga förväntningar när han bultade på dörren och klev in i stugvärmen. Adrenalinet var på topp. 
”Finns det några snälla barn här?”

Att det skulle kunna vara pappa som gömde sig bakom lösskägget och den tillgjort grova stämman med den konstiga 
dialekten var en tanke som aldrig slog mig. Jag var bara så imponerad av att han visste exakt vad jag hette och vad 
jag önskade mig i julklapp. Det fanns ju så många barn för honom att hålla reda på. Tomtemor och alla småtomtar 
hjälpte till, fick jag förklarat för mig, och så renarna som stod parkerade i närheten, men aldrig inom synhåll.

När jag växt till mig något och pappa blev en riskfaktor som tomte, kom mina kusiners pappor, grannar och andra 
till hjälp. Det blev ett välfungerande tomteutbyte bland släkt, vänner och grannar.

Lösskägget och luvan går som en röd stafettpinne, från generation till generation. Ett hedersuppdrag. Under många 
år tomtade jag för fullt för en massa barn hemma i Skogås,  men också i Värmskog och Storhogna. Barn som jag 
ibland möter som vuxna, någon pluggar på Handels, en och annan har fått egna barn. Men ingen har någonsin 
lyckats knäcka min hemliga identitet, mitt julalias. Jag känner en hel del yrkesstolthet över det. Det ligger mycket 
jobb bakom en trovärdig tomte. Allt måste kännas äkta: rösten, rörelserna och rondören. Man vill inte fastna med 
skägget i det förmädliga att någon liten ohängd rackare med stora ögon pekar och ropar: – Det där är Ulf, det där är 
Ulf, det där är inte tomten, det där är Ulf! Vår graaaaanne!

Ulfs

Ulf Thörnevik 
är verkställande direktör 
i Blomsterfonden, sedan 
2007, och har det yttersta 
operativa ansvaret för 
föreningens verksamhet. 

UNDRINGAR
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När vi fick egna barn tog jag ”ut-och-köpa-tidningen”-tricket till mitt hjärta, fullt ut. När de små började bli misstänksamma körde vi 
utbytesmetoden. Ibland var vi fyra fem tomtar ute och tassade bland radhusen samtidig. Det gällde att hålla ungarna från fönstren för att 
hålla lögnen levande.

Nu är vi på väg in i ett skede med förändringar, där ungarna söker eget liv och egna traditioner. Med pojk/flickvänner, familjer, bonusfamiljer 
och annat ökar kraven på en fungerande helglogistik avsevärt. Min fru och jag återvänder i år till där allt en gång började och firar jul med 
mina föräldrar.

Och tomte ska vi ha naturligtvis. Det blir väl jag, kan jag tänka. Jag är den enda frivilliga.

Ho ho, ha det så gott över helgerna, så hörs vi igen på det nya året. 

- Från och med den 13 december kan du köpa våra jubileumstavlor (icke inramade) 
på Blomsterfondens hemsida.

- Vid beställning kan du betala via Swish eller bankkort.

- Du väljer samtidigt var (på vilken av Blomsterfondens anläggningar) och när 
(datumförslag för upphämtning) du önskar hämta din beställda tavla.

- Om du inte har möjlighet att hämta din tavla så skickar vi den välemballerad till 
dig. Då tillkommer hanterings- och portokostnader för säker leverans.  

Så här beställer du din jubileumstavla!

Barbro Ingvaldssons fina böcker är utgivna av Trafik-
Nostalgiska Förlaget och finns att köpa hos välsorterade 
bokhandlare



G o d  j u b i l e u m s j u l  :  I n n e h å l l
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Jubileumsjul  
Äntligen är det adventstider med extra mycket ljus som lyser upp i våra hus och hem.

Att julpynta, julpyssla och boa in sig hemma med nära och kära efter alla dessa många månader av restriktioner 
är något jag tycker vi alla behöver just nu.

Trots att Sverige och samhället har förändrats mycket under Blomsterfondens gångna 100 år är vår verksamhet, 
idag 2021, lika relevant som vid föreningens start 1921. Vikten av att ha trygghet och gemenskap känner många 
människor idag som ett extra stort behov, efter månader av pandemi och oro i välden. Den känslan hänger starkt 
ihop med vår förenings grundidé att verka för trygga hem, omsorg och gemenskap. Kort uttryckt ”Hem och vård 
åt äldre”. 

Passa på att följa vår 100-åriga historia som verksam förening via vår jubileumswebb: https://blomsterfonden.
se/100/. Vi lägger löpande upp berättelser, fakta och bilder om Blomsterfondens alla decennier. Här finns också 
vår jubileumskalender: https://www.blomsterfonden.se/blomsterfondens-100-arsjubileumskalender/

Under vår jubileumsjul 2021vill jag speciellt uppmana alla medlemmar och hyresgäster att tillsammans hjälpas 
åt för att öka samhörigheten och samtidigt minska ensamheten. Vi inom Blomsterfonden kommer ofta i kontakt 
med ensamma äldre som tycker att jul och stora helger känns mycket svåra att ta sig igenom. Vi vill med er hjälp 
bidra till att minska ensamheten i jul för äldre.

Detta genom att erbjuda stödinsatser som vår ”Äldrejour” dit äldre kan ringa för att prata bort en stund och få 
lite värme och gemenskap under jul och storhelger. 

Under december går alla swishgåvor till vår julkampanj för de ensamma. Hjälp de äldre genom att swisha 

100 kr till 9025305. Märk din gåva ”Mindre ensam i jul”. Läs gärna mer om vår kampanj på sida 32 eller på vår 
hemsida www.blomsterfonden.se.

Stort tack på förhand för ditt engagemang och ditt bidrag!

I DET HÄR NUMRET kan du läsa om medlemmen och hyresgästen Margareta Åkesson som snart bott 
40 år på Svalnäs Seniorboenden, läs mer på sidan 8–10. Läs även om Barbro Ingvaldsson fina jubileumstavlor 
och möjlighet att köpa artprints på sidan 2–3.

Ta hand om varandra och ha en riktigt God jul och ett Gott nytt år!!

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

christel.jansson@blomsterfonden.se

Christel Jansson
är insamlings- och 
kommunikationschef 
på Blomsterfonden samt 
chefredaktör för Alma.

KRÖNIKAChristels
Svar: Tomtens julquiz : 1B, 2A, 3C, 4C, 5A, 6B, 7C, 8A, 9C, 10C, 11B, 12C, 13A, 14B, 15A, 16C, 17C, 18A, 19B, 20A, 21C, 22A, 23B, 24C.
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Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomster fondens medlemstidning. Alma ges 
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i 
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men för behåller sig 
rätten att redigera i insänt material samt att publicera materialet 
elektroniskt. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: Christel Jansson

Redaktion: Christel Jansson, Magnus Nordström - Kapten Miki 
Kommunikation .

Adress: Box 110 91, 100 61 Stockholm

Telefon: 08-555 94 500 (växel) 
E-post tidningen: alma@blomsterfonden.se 
Hemsida: www.blomsterfonden.se

Tryck: Pipeline Nordic AB

Annonsfrågor: magnus@kaptenmiki.se , 070-516 92 94.

Blomsterfonden
Blomsterfonden är en ideell förening, grundad 
av Alma Hedin 1921, 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 har vi över 55 957 medlemmar.

ALMA Styrelseordförande 
Ewa Samuelsson

VD 
Ulf Thörnevik

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

Swish: 9025305

Har du frågor om Blomster fonden? 
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till 
info@blomsterfonden.se.
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Skicka dina texter per e-post till  alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Texten 
får inte vara längre än 1000 tecken inklusive mellanslag så vi förbehåller oss rätten  att förkorta din insändare om det krävs av utrymmesskäl. Håll en trevlig ton. Inga  
personliga påhopp, diskussioner som rör enskilda människor eller uppmanar till brott/bryter mot lagen släpps igenom. Samma sak gäller för inlägg av rasistisk eller 
sexistisk natur.

Skriv till oss!
Vi vill att du som är medlem deltar aktivt i  Alma, att du debatterar och skriver till oss. Du kan skriva om alla relevanta saker som hör senior- och äldrelivet till. Det kan 
handla om Blomsterfonden men lika väl vara allt från samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar kring det som är  viktigt för dig och ditt liv. 
Så fatta pennan, skriv nu till oss !

Tack för era brev, fotografier och minnen!
Vi på Almaredaktionen är så glada över ert fina gensvar när vi efterlyst minnen från svunna tider på Blomsterfonden, men 
också relevanta glimtar från livet i övrigt. Fortsätt snälla ni att skicka in, det hjälper oss i vårt eget letande i arkiven och är 
rolig och intressant läsning för alla våra medlemmar.

Häromdagen grävde ett av barnbarnen, B, i en arkivlåda 
hemma hos mig. Ut ramlade ett foto som jag inte sett på 
länge. Det är kungen och jag, berättade jag. Han ser inte 
ut som kungen, sa B. Det är kungens farfar, fortsatte jag. 
Vår nuvarande kung kallades ofta för lillprinsen på den 
tiden, sa jag, och fotot togs för nästan exakt 53 år sedan. 
Jag var 26 år och dirigerade studentorkestern Kårsdra-
get, som var med och invigde det nya studenthemmet i 
Kungshamra. 

Det byggdes på kungens mark, avstyckad från Ulriksdals 
kungsgård för att kungen tyckte ville att studenterna 
skulle få någonstans att bo och det var därför kungen var 
där, alltså inte bara för att lyssna på oss. Till kungens ära 
lirade vi en specialskriven marsch med förhoppningen att 
vi skulle få bli majestätets hovmusikkår. Tjahaa, skrattade 
kungen, när han artigt hade lyssnat med hatten i hand, 
och lovade fundera på saken. (Han återkom aldrig...)

Vad tittar kungen på, frågade B. Han undrade om min 
dirigentkraschan var av guld. Självklart, gammalt fint katt-
guld, sa jag, vill jag minnas. Kom inte på något roligare.
Under armen håller kungen en LP-skiva, som han fick 
av orkestern. Den innehöll sk studentspexmusik. Vad 
SMASK betydde har jag glömt. De som spelade på skivan 
var orkestrarna Promenadorquestern, Mercblecket, Kårs-
draget och Läderläpparne.

Nu hade B tröttnat på min utläggning och övergått till en 
annan kartong.

(Gamle) kungen å ja 

Gamle kungen, Gustaf VI Adolf , inspekterar intresserat Peter Kvants 
dirigentkraschan. Är den gjord av guld månntro?

PS. Det nya studenthemmet innehöll 552 enkelrum, 7 dub-
bletter och 260 familjeenheter har jag tagit reda på. Ett enkel-
rum kostade 240 kr/mån. Det tyckte majestätet var dyrt.

Tidigare detta år hade orkestern för övrigt haft äran att inviga 
ett annan etablissemang - Sergels Torg, men det är en annan 
historia.

Hälsningar
Peter Kvant

Att denna Alma-tidning känns lite blankare än vi är vana vid, beror 

på en övergripande pappersbrist i Europa på grund av pandemiläget. 

Vårt vanliga pappersval var inte möjligt den här gången.



Maja Clason var född 1899 och dog 1983.

Majas och hennes kollega Lisa Hellströms kontor låg i 
källarvåningen i ett av husen på Ringvägen och där låg 
också en sköterskemottagning. I ett annat hus fanns en 
restaurang, där hon åt lunch varje dag.

Maja arbetade fram till sin pension på Blomsterfonden 
och bodde i en lägenhet på Ringvägen 109. Lägenheten 
bestod av ett rum och kök och i källaren fanns ett gemen-
samt badrum.

På höstarna anordnades basar. Maja sydde varje år en 
docka, som lottades ut på basaren. Skickar med en bild 
(1947) på mig och min kusin, med Majas dockor, likada-
na som de Maja sydde till lotteriet.

I senaste numret av Alma (3 september 2021) finns en 
bild på sidan 12, där Maja står bakom ett bord och tar 
emot gåvor till det krigsdrabbade Finland.

Bifogar några tidningsurklipp från 1951, Blomsterfonden 
30-årsjubilerar och Maja tar emot en medalj av överståt-
hållare Hagander. Jag tror att Hagander var Blomsterfon-
dens vd.

Hälsningar
Katarina Carlquist
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Min moster Maja arbetade som vice värdinna på Blomsterfonden 

Reds anmärkning.  Överståthållare Johan Hagander var aldrig 
Blomsterfondens VD. 1951, då bilden är tagen, var det C G Åhlund 
som höll i rodret. Hagander var troligen speciellt  inbjuden för rollen  
som prominent medaljutdelare.

Överståthållare Johan 
Hagander fäster Pro 
Patria-medaljen, för 
trohet och flit,  på moster 
Majas bröst.

Katarina och hennes 
kusin med varsin Maja-
docka i knät.

Det var helt klart ordning och 
reda på Moster Maja. Här är 
några tidningsurklipp prydligt 
upplimmade på kartong och 
normalt förvarade i en speciell 
pärm för ändamålet.

Läs hela historien om vicevärdinnan Maja Claesson, den 
finns på www.blomsterfonden.se/100/1950-talet/



Margareta Åkesson har snart bott fyrtio år hos Blomster-
fonden i Svalnäs. Efter trettio år i Råcksta flyttade hon och 
maken Bertil till Djursholm 1982.

– Råcksta var nybyggt när vi kom dit, en fin plats med många 
småbarnsfamiljer som umgicks, trivdes och hade det trevligt 
grannar emellan. Barnen växte upp, människor flyttade ut 
och nya kom in och området förändrades efterhand. Min 
man som var reklamtecknare och konstnär skulle precis gå 
i pension och vi började titta oss om efter nya äventyr, vi 
längtade efter något annat helt enkelt. 

Åkessons tipsades om Blomsterfonden av en vän och åkte in 
till föreningens kontor på Riddargatan för att höra sig för. 
De knackade på hos direktören Åke Pettersson och framförde 
sitt ärende: Fanns det möjligen en ledig lägenhet att hyra i de 
nybyggda seniorhusen i Svalnäs? Detta besök gjordes i januari 
1982.

– Åke, som i princip var ensam på kontoret på den tiden, 
bläddrade i två högar som han hade på skrivbordet. En för 
inflyttade och en för sökande. – Nej tyvärr, sa han, men skriv 
upp er och återkom senare, och dyker det upp något så slår 
jag en signal.

Åke ringde aldrig, Margareta och Bertil började misströsta 
men höll hela tiden ögonen öppna efter ett bra ställe att styra 
flyttlasset mot.

– Men vår vän bodde där ute i Svalnäs och vi hade hälsat 
på och sett hur fint det var med allt, naturen, parken, sjön. 
Det var kärlek vid första ögonkastet för både Bertil och mig. 
Precis som med Kungen, det sa bara klick. Med stort K.

I april gjorde makarna Åkesson helt enkelt om sitt försök. 
Satte sig i bilen och åkte till Riddargatan igen och klev 
oanmälda in till direktör Pettersson som tittade upp bakom 
sina två pappersbuntar.
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Förr och nu på Svalnäs - Text och bilder    ingår i Blomsterfondens jubileumsberättelser 

Svalnäs i mitt hjärta
Text: Magnus Nordström  Foto: Magnus Nordström. Privata bilder



– Vi ställde samma fråga som vid vårt första besök och 
Åke bläddrade än en gång i sina högar. Vi hyste inga större 
förhoppningar, men så sken han upp och sa: ’Ja men rit-
kontoret, ni kan få ritkontoret’.

Under byggtiden hade en av lägenheterna tjänat som kontor 
och den skulle nu utrymmas och göras klar för uthyrning.

– Värdinnan där ute visade lägenheten. Den var som gjord 
för oss, med en fin uteplats och allt. Bertil och jag tittade på 
varandra och förenades i samma tanke: Wow, här kommer 
vi att trivas, härifrån flyttar vi aldrig. Ett underbart första 
intryck, en känsla som förstärkts genom åren och fortfarande 
bor djupt inom mig. Vi fick ett fint liv här.

Hela processen från det första mötet med Åke Pettersson till 
inflyttningen tog knappt fyra månader.  Idag är det mellan 
femton och tjugo års kötid till en bostad i Blomsterfonden, 
beroende på anläggning, det gäller att se om sitt hus och 
förbereda för sitt seniorliv i god tid.

– När vi kom till Svalnäs gällde andra regler för inflyttning 
än idag, att ta sig in var möjligt endast mellan sextio och 
sjuttiofem år, vilket gjorde att alla i de nya seniorlägenheterna 
var ganska jämngamla. Bertil och jag var yngst av alla, han 
sextiotvå och jag femtiosex. Många missförstod det hela och 
frågade när våra föräldrar skulle dyka upp.

Senare, under nittiotalet, kom ädelreformen, nya lagar 
stiftades och en övergripande önskan om att äldre människor 
ska få bo hemma så länge som möjligt framfördes av regering 
och riksdag. Därmed blev en ändring i föreningens stadgar 
nödvändig och idag finns inte längre någon övre åldersgräns 
för den som vill flytta in hos Blomsterfonden.

– Det blev precis som vi önskade, sällskapslivet var roligt 
och aktivt på alla sätt. Vi arrangerade hejdundrande fester 
som brukade sluta när solen gick upp, vi sjöng och skrattade 
oss hesa som måsarna i Magaluf och dansade så fötterna 
tiggde om nåd. Vi hade underbara musikaftnar med klassisk 
musik och grupper som spelade för oss i salongen, vi njöt 
av våra gökottor runt Kristi Himmelsfärd, vi spelade boule, 
vi kreerade stort och smått tillsamman i vävstugan, både 
kvinnor och män, vi satt i solen nere på bryggan med varsin 
picknickkorg, njöt och pratade om allt mellan himmel och 
jord när vi inte tog en stärkande simtur i den fina poolen.

Margareta som för övrigt är vattenkemist, ansvarade 
tillsammans med bovärden för att vattnet i poolen alltid 
var som det skulle. Margareta arbetade med vatten- och 
miljöfrågor på Sweco samtidigt som hon var lärare i 

Läs mer om Margareta och hennes Svalnäs på nästa sida

Blomsterfonden 9

Förr och nu på Svalnäs - Text och bilder    ingår i Blomsterfondens jubileumsberättelser 

Sven Erik Peterson, Blomsterfondens VD (inte att förväxla med hans 

föregångare Åke Pettersson), och Bertil Åkesson under invigningen av 

den nya boulebanan 2002. Sven Erik hade den stora äran att kasta det 

allra första kastet. Båda var stilmässigt korrekt klädda i varsin fransk 

boulebasker.

Margareta smygtränar inför den stora öppningsfesten. Stilen sitter fint.
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Svalnäs i mitt hjärta - forts.

processteknik på KTH och pendlade många år från Svalnäs 
till arbetet inne i stan. Hon var också politiskt engagerad i 
olika nämnder och är en av dem som låg bakom Danderyds 
första förberedande miljövårdsplan. 

– Det har alltid funnits gott om kända personer på Svalnäs. 
Gunnar och Alva Myrdal bodde här och när Alva fick 
Nobels fredspris smög det runt reportrar och pressfotografer 
i alla buskar, Hannes Alfvén, fysikern,  är en annan 
Nobelpristagare. Akademiledamöter har det varit många 
av. Bergman-skådespelaren Gunnar Björnstrand och hans 
fru Lillie förgyllde ofta våra tillställningar. Sångaren och 
gitarristen Staffan Broms spelade och underhöll som bara han 
kunde. 

Under den här tiden var titelsjukan fortfarande rätt utbredd 
i Sverige, men inte på Svalnäs. – Här säger vi du till varan-
dra, var orden vi fick oss till livs när vi flyttade in. Den häls-
ningen innehöll den innersta kärnan i vad vi brukar kalla 
”Svalnäsandan”.

– Den andan kan också ta sig andra uttryck, som när vi 
skramlade till några säckar cement för att tillsammans gjuta 
en liten platta att sitta på vid vattnet, där som den fina 
bryggan nu står. Den kan också ta sig formen av vår granne 
Pelle som ser alla människor, bryr sig om oss och tar tag i 
saker när han ser att hjälp behövs. Han har det medfött i sig 
och förvarar sin gåva utan stora åthävor bakom sina revben, 
precis där hjärtat sitter. 

– Allt är fortfarande på samma sätt här, men tiden rusar iväg 
och med stigande ålder orkar man inte lika mycket, allt tar 
längre tid, man tappar en del av kontakten med andra. Men 
det finns inget bättre ställe att bo på. Värdinnan gör allt för 
oss, butiken är välsorterad, restaurang finns, grannarna är 
trevliga, möjligheterna att ta sig fram på långa promenader 
i parken och ned till bryggan med rollatorer och andra 
hjälpmedel är förnämliga. Vi har det så fint. 

Jag (Almaredaktören) har träffat Margareta tidigare, vid ett 
tillfälle för tio år sedan, men då var det maken Bertil som 
var föremål för min penna, han och hans konst. Nu är Bertil 
borta men hans käresta ”Solöga” finns kvar. I allra högsta 
grad. Jag möter en ung kvinna förklädd till en äldre dam 
på nittiofem år. Men mig lurar hon inte, ögonen glittrar 
som vintergatan, tanken flyger som svalan. Vi samtalar om 
konst och musik: om Siri Derkert, Peter Dahl, Madeleine 
Pyk, Salvador Dali, Edvard Grieg och Jean Sibelius när hon 
kommer in på det förskräckliga som hänt rapparen Einár 
kvällen innan och problematiken kring gangsterrappen.

Jag har intervjuat många kända och framstående personer 
genom åren. De flesta är dock så pass medietränade att det 
är svårt komma i närheten av några känslor som berör eller 
händelser som aldrig berättats om tidigare.

Men jag har också fått träffa och skriva om många blomster-
fondare som kommit en rejäl bit upp i åren. Inget är roligare, 
mer intressant och vackrare i min värld. 

Jag har skrivit om Heidi och Allan som sålde allt, kastade loss 
och seglade runt i Karibien under tjugo år tills en bom som 
träffade Allans huvud i storm utanför Kubas kust avslutade 
äventyret. Jag har skrivit om Ebba som älskade att vara statist 
i filmer. De enklaste pengarna kammade hon hem som lik i 
en Beckrulle. Jag har skrivit om Carl-Eric som drygt tjugo år 
gammal körde Folke Bernadottes vita evakueringsbussar om 
och om igen för att senare bli polis och jaga inbrottstjuvar 
över taken på Östermalm. Jag har skrivit om en annan Carl-
Erik som träffade Dalai Lama, en trevlig herre som knallade 
runt i nattskjorta och utstrålade lugn och vänlighet. Jag har 
skrivit om hundraåringen Elisabet som hade det väl förspänt 
med pojkvänner i ungdomen för att man från familjens 
balkong hade god insyn över Råsunda fotbollsstadion. 
Jag har skrivit om Ingrid, en av Sveriges första kvinnliga 
taxichaufförer som berättade att Cheva och Volvo var jäkligt 
grymma grejer. Jag har skrivit om många, många fler. Och nu 
har jag förmånen att få berätta om Margareta.

Tack för samtalet, du gjorde min dag.     

Bertil Åkesson tecknade och målade livet ut.  När det nya sjukhemmet 

byggdes fanns han ständigt på plats med pennor och ritblock. Han 

dokumenterade tillkomsten, steg för steg, i en serie tuschteckningar 

som hänger inramade på väggarna i kulverten som leder till de olika 

vårdavdelningarna. Bertils vackra akvareller pryder även vykort, 

gratulationskort och minneshyllningar. Bertil var en blomsterfondare av 

ädlaste märke.
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Hit ringer eller mejlar 
du när du har frågor som rör våra 

olika seniorboenden och ut-
hyrning av lägenheter:

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vad är Blomsterfonden? 

Hit ringer eller mejlar du 
angående allmänna frågor 
om Blomsterfonden, ditt 

medlemskap och förmåner:

08-555 94 751
medlem@blomsterfonden.se

Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vill du stödja Blomsterfondens verksamhet kan du swisha din gåva direkt till Blomsterfondens 90-konto: 9025305. Du kan också 
göra det med ett medlemskap i föreningen. Använd gärna talongen nedan eller gå in på vår hemsida.

Uthyrning
Här svarar vi på alla dina undringar som rör kötider och 
uthyrning av  lägenheter. För övriga frågor kontakta vår 
medlemsservice eller vänligen ring vår växel på telefon 
08-555 94 500.

INFORMATIONMedlems

uthyrning@blomsterfonden.se

08-555 94 527

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!

Medlemsservice
Har du frågor om medlemsavgifter, autogiron, eventuella 
återbetalningar och andra allmänna saker är det hit 
du ska vända dig. Du vet väl om att du hittar mycket 
information på vår hemsida och vårt forum, se länk här: 
https://forum.blomsterfonden.se/org/blomsterfonden/

Namn:         Personnummer:

Adress:         Postadress:

Telefon:        E-post:

Planera ditt seniorliv och gör samtidigt något gott för de äldre. 
Bli medlem nu och få del av Blomsterfondens alla förmåner:

Medsökande:        Personnummer:

Fyll i och klipp ur talongen, lägg den i ett kuvert och skicka till: Blomsterfonden “Medlem”, Box 110 91, 100 61 Stockholm. 

Du kan också anmäla dig på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
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Margareta Andersson
Trosa

Lena Hallberg
Bromma

Ewa Magnusson
Tyresö

Aase Janerud Wallberg
Hägersten

Ann Lindberg
Johanneshov

Medlemsavgift 2022
Snart är det dags att betala den årliga medlemsavgiften. 

Under januari månad 2022 kommer vår årliga medlemsavi att 
skickas ut till dig som är medlem. 

Medlemsavgiften för 2022 är:

• 350 kr för enskilt medlemskap 

• 500 kr för familjemedlemskap

RUNDA UPPÅT och bidra till extra glädje för äldre

För dig som medlem finns det möjlighet att ”Runda uppåt” på 

din medlemsavgift med en gåva till vår verksamhet för äldre. 

För 2022 går våra Runda uppåt-gåvor till extra glädje för äldre 

genom olika jubileumsaktiviteter. Stort tack på förhand för ditt 

bidrag!

Nyhet!
Medlemsfaktura 2022

För dig som har en digital brevlåda hos Kivra 
och tidigare har fått medlemsfakturan via 
posten, så kommer nästa medlemsfaktura att 
komma till Kivra* i stället. 

OBS! Detta gäller för dig som registrerat brev-
låda digitalt hos Kivra senast den 15 december 
2021 och angivit att du vill ha medlemsfakturan 
från Blomsterfonden postalt.

Här är alla ni som vann Claes Fellboms bok 
”Ängel i min trädgård” i förra numret av Alma. 
Grattis!

Du vet väl om
att du enkelt kan 

swisha ditt stöd till 
Blomsterfonden?

Passa på och stöd Blomsterfondens arbete för 
äldre i jul! Ge en gåva genom att swisha 100 kr 
till vårt 90-kontonummer: 9025305 

Blomsterfonden står vid de äldres sida sedan 
hundra år. Nu ber vi att även du sluter upp till 
deras hjälp.

Var med oss för extra stödinsatser. Märk din 
gåva ”Samtal i Jul”.

Stort tack!
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I september var det äntligen dags för den flera gånger uppskjutna 
och efterlängtade medlemsresan till Gdansk i samarbete med CE-
travel. 

Med på utfärden var ett gäng glada medlemmar och några hyresgäster 
från Svalnäs samt Blomsterfondens representant Christel Jansson 
(Chefredaktör för Alma) samt CE-Travels representant Svetlana Gyukin.

För första gången någonsin provade vi på att ta båt till vår resedestination 
istället för flyg. 

Allt för att göra resan så säker och anpassad efter alla pandemiregler 
som möjligt. Efter en livlig och ganska blåsig båtresa kom vi fram till ett 
mycket höstfint och soligt Gdansk. 

En av många höjdpunkter var en mycket intressant promenadtur under 
ledning av guiden Thomas genom den gamla staden. Vi fick höra våra 
länders gemensamma historia om bland andra Gustav II Adolf, Karl X 
Gustav, Sigismund och Heliga Birgitta.

Överlag var medlemmarna nöjda med resan, samtliga deltagare vill 
gärna åka på fler utfärder i Blomsterfondens regi. Väldigt många av 
resenärerna uppgav i efterenkäten att de träffade nya vänner på resan och 
samtliga som svarande på utvärderingen anser att Blomsterfonden även 
fortsättningsvis ska ha med en stödperson på resorna. Det skapar extra 
trygghet för alla. 

Vad var bäst med just den här resan?

– Det var ett resmål, som jag länge hoppats på att få besöka. 

– Jag är så glad för att jag kom iväg och fick uppleva vackra, intressanta 
Gdansk.

–  Att se Sopot, de fantastiska stränderna och historiska Malbork var 
helt underbart.

– Duktiga guiden Thomas gjorde mycket till, att resan blev så bra! 
Orgelkonserten var njutbar och roligt med inslaget av dans och 
musik på restaurangen. Och att det var så trevligt ”folk” med och god 
stämning vid matpauserna. Det lämnade en glad känsla efter resans 
slut!

– Lagom antal resenärer. Alla trevliga! Väldigt bra att kunna gå ut och 
äta med ledarna och andra i gruppen.

–  Att äntligen få bryta mönstret och få ett nödvändigt miljöbyte. 

Jag vill avsluta med ett stort tack till alla er som var med, jag hoppas få 
träffa er igen på våra framtida resor.

Christel Jansson 

Så kom vi då äntligen iväg till Gdansk

Monika Wikman och Per Olof Söderberg, till vardags 

boende på Svalnäs, vilar benen en stund och njuter 

av tillvaron i Gdansk.
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JOCKE ÅHLUND
Musikern, komp

ositören, prod
ucenten, regis

sören och arti
sten

en alldeles egen sorts blomsterfondare

Alma träffar Joakim Åhlund - musikern, 
artisten, låtskrivaren, regissören och produ-
centen - en man som åtnjuter legendarstatus 
på alla håll och kanter i musiksverige.
Vi såg att ditt namn dök upp i våra med-
lemsrullor och tog oss friheten att slå en 
signal, vi är nyfikna på vad som fick dig att 
gå med i Blomsterfonden, vi hoppas det 
går bra att vi frågar? Beatlesgenerationen 
tar klivet in på våra seniorboenden just nu, 
kände du att de behöver lite stöd från en 
hardcorepunkare?

– Det började faktiskt med att jag var granne 
många år med Blomsterfonden på Söder. Jag 
bodde i Ringen och gick varje morgon med 
min dotter till skolan, förbi de där lummiga 
trädgårdarna mellan husen. Det såg trevligt 
och skönt ut, vi brukade äta frukost på Café-
et där bredvid ibland och snicksnackade lite 
med tanterna och gubbarna.
Vi hade några vänner som redan var med-
lemmar och vi kände att det där kan man 
absolut tänka sig att stödja, så min sambo 
och jag gick också med.
Det blev ju extra tydligt under pandemin 
hur illa utsatta äldre ofta är. Folk verkar tro 
att personer som kommit en bit upp i åren, 
tänker och känner annorlunda än andra, har 
helt andra behov. Så trångsynt.
Första coronasommaren, när jag gick förbi, 
stannade jag en stund och lyssnade på ett 
jazzband som riggat och spelade i en av 
trädgårdarna, runt omkring i buskarna satt 
de boende utspridda på säkert avstånd från 

varandra och lyssnade. Fönster stod på vid ga-
vel och gungande huvuden stack upp överallt, 
och folk stod på sina balkonger och diggade. 
Det kändes fint att det gjordes nåt positivt 
där och då när allt annat kändes så tungt. Så 
vi tyckte som sagt att det var en bra grej att 
supporta.

Det är svårt att veta var man ska börja när 
man beskriver Jocke Åhlund. Han är en 
person som befunnit sig i den svenska pop-
musikens innersta kärna i trettio år. Och inte 
enbart i den svenska, hans utfärder på de 
internationella scenerna är många, ständigt 
återkommande och framgångsrika.

I begynnelsen var han hardcorepunkare, sedan 
ett popgeni som ofta växlade spår men alltid 
låg i framkant med Teddybears Sthlm och 
Ceasars (Palace). Senare har banden Les Big 
Byrd, Max von Sydow, Jocke och Jockum 
och inte minst Smile, som just nu är rykande 
aktuella med sitt andra album, varit fram-
gångsrika. För en dryg månad sedan släpptes 
en singel från den plattan med Robyn på 
sång. Låten ”Call My Name” fick på ett par 
veckor över en halv miljon lyssningar på Spo-
tify och går på repeat hos radiostationer över 
hela världen.

Men Jocke har en mycket bredare karriärpa-
lett än så. Hans samarbeten med andra ar-
tister utlöser ständiga skalv på Rihterskalan. 
Stjärnor som inte går av för hackor: Håkan 
Hellström, Robyn, Avantgardet, Iggy Pop, 
Giorgio Moroder, Chrissie Hynde, Cheryl 
Cole, Charli XCX, Petite Meller, Neneh 
Cherry, Cee-Lo Green, Ninjaman, Wayne 
Coyne, Devo och många fler. Som låtskri-
vare, producent och musikvideoskapare är 
det många som snilleförklarar och placerar 
honom som en av de allra främsta.

Det är en minst sagt imponerande karriär, 
hur började allt?

– Jag är född 1970, växte upp och hade min 
tonårstid i Bagarmossen. Musikinfluenserna 
plockade jag till en början direkt ur mina 
föräldrars skivbackar. Sedan fick jag mer upp 
intresset för punk, metal och andra grejer 
som man fick tag i mest genom bland-
bandskassetter som man kopierade från olika 
vänner. Vi hade inte råd att köpa så mycket 
egna skivor men vi lånade varandras och 
gjorde vad vi kunde för att få tag i musiken 
vi gillade.
Jag och mina polare hade också turen att ha 
en schysst musiklärare på högstadiet som 
alltid uppmuntrade oss. Han heter Lasse 
Johansson och hade spelat i lite halvfram-
gångsrika band i Sverige på 80-talet. Han såg 
till att vi fick låna instrument och lät oss an-
vända skolans musiksal som replokal under 
raster och fria tider. Vi var där och repade 
varenda rast under högstadiet. Så småning-
om fick vi en replokal på ungdomsgården 
                                                                                                                               

Text: Magnus Nordström  Foto: Magnus Nordström. Privata bilder





Iggy Pop och Teddybears Sthlm åkte gata upp 

och gata ner i limousine under en kväll och natt på 

Manhattan för att göra videofilm av björnarnas 

legendariska hitsingel ”Punkrocker” 
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också. Vi spelade nån slags blandning av 
hårdrock och punk, det var lite delade viljor 
inom bandet angående vår stil och genre, jag 
kommer ihåg att jag hade en ljusblonderad 
mohikanfrilla medan sångaren i bandet körde 
långt hår och nitar, han älskade Motörhead 
och jag gillade Buzzcocks haha.
Jag gick i Södra Latins gymnasium och fick 
många kompisar som pluggade på högre mu-
sikutbildningar, vi spelade tillsammans i cover-
band och annat, jag lärde mig oerhört mycket 
av dem. Idag är många av dem framstående 
instrumentalister och när jag behöver en skick-
lig musiker till mina produktioner ringer jag 
ofta någon av mina ungdomskompisar. 

När kände du att allt var på väg att lyfta, 
flyga ur replokalerna och smågigen?

– Jag blev med i ett grindcoreband som hette 
”Skull”. De hade ett mangligare och hårda-
re sound än jag dittills varit van vid, de var 
superinne på obskyra skräck- och spatterfilmer 
och hade låtar som hette ”You’re Dead” och 
”Claustrophobia”. Sångaren Patrik Arve och 
jag, tillsammans med trummisen Glenn, tog 
så småningom det hela vidare till det som blev 
Teddybears Sthlm. Efter ett tag slutade Glenn 
och det kom och gick ganska många medlem-
mar under en tid, jag och Arve är de enda som 
varit konstanta hela vägen.
När vår gitarrist hoppade av var vi i snabbt 
behov av en ny och valet föll på den som 
fanns närmast till hands, så att säga. Min 
lillbrorsa Klas. ”Klabbe” var ju inte direkt en 
önskevärvning för Patrik och mig. Han var en 
duktig gitarrist, absolut, men han höll på med 
Genesisgrejer, jazz, spelade med Peter Jöback 
och sånt. Han fick komma med på nåder. Han 
var artfrämmande i vårt hardcoreprojekt, men 
han fattade galoppen så småningom, miljö-
påverkan är formande och fostrande säger 
forskningen. (Idag är även Klas låtskrivande 
musikproducent och har stora internationella 
framgångar med världsartister). 

Teddybears första singel gavs ut nittioett och 
första albumet ”You Are Teddybears” nitti-
otre. (På SVT Play finns en fin dokumentär 
om bandet som heter just så, gå in och titta). 
Allt tog fart, publiken tog bandet till sitt 
hjärta, hemma i Sverige men också utom-
lands, trots att det inte var hitlistemusik de 
bjöd på. Christian Falk-producerade ”I Can’t 
Believe it’s Teddybears” släpptes nittiosex och 
gick väldigt bra men allting exploderade med 
”Rock ’n’ Roll High School” fyra år senare. 
Plattan gick direkt upp på albumlistans första 
plats.

– Ja, det var inte klokt. Vi blev nominerade till 
ett gäng grammisar men gick till festen utan 
att tänka så långt att vi faktiskt kunde vinna 

någon. När vi ropades upp för att motta den 
första statyetten skålade vi ordentligt. Att det 
sedan blev fem till innan kvällen var slut gjor-
de att, när vi tilldelades den sista, vinglade upp 
på scenen och kanske inte var våra allra mest 
presentabla jag. Patrik fick för sig att det var 
en bra idé att hålla ett improviserat politiskt 
brandtal som sen dess fått nån sorts kultstatus 
och ständigt poppar upp i grammissamman-
hang. Det var kanske inte hans mest begåvade 
stund på jorden, men rätt komiskt ändå.

Turnéerna avlöste varandra, först i Sverige, 
Norge och Tyskland. Efter plattorna ”Fresh” 
och sedan ”Soft Machine”, som tog sikte 
på den amerikanska marknaden, öppnades 
kanalerna till USA-publiken och övriga värl-
den. Här fanns hitlåtar hur många som helst, 
”Cobra Style”, ”Punkrocker” och ”Hey Boy” 
för att nämna några.

– Vi var överallt, det var också först i det här 
skedet som våra björnhuvuden kom med. Vi 
behövde en idé till en video, så vi åkte till svt:s 
rekvisitalager och gick planlöst runt bland 
hyllorna där vi hittade dessa. Dockmakaren 
Arne Högsander hade tillverkat dem till Berg-
mans uppsättning av ”Trollflöjten” för tv. Vi 
gillade teaterkänslan, så huvudena blev kvar, 
de gjorde att bandet kändes lite ”larger than 
life” på ett teatralt vis som vi gillade. Det var 
också ett sätt att slippa synas, som för ”Kiss” 
med sin makeup, kan jag tänka. Under den 
värsta uppståndelsen var det bra för privatli-
vet. Men det är ett litet helvete att spela live 
med hjälmarna på. De sitter som en hink över 
huvudet, stora och otympliga, man ser dåligt 
och hör bara det man har i öronsnäckorna, 
medlyssningen. Mellan låtarna blir det tyst, 
publikljudet stängs helt och hållet ute. Hela 
showen genomförs till hälften i ett vacuum. 
Man får inte ha läggning för klaustrofobi. 
Teddybears levererade hit efter hit och vann 
nya priser. Andra artister gjorde coverversio-
ner av låtarna som gick från genre till genre. 
Hiphop, pop, punk, dansband, allt. Iggy 
Pop spelade in en legendarisk version av 
”Punkrocker”, Robyn gjorde Cobra Style, som 
hon framförde live i David Lettermans ”The 
Late Show” med Teddybears som kompband. 
– Klas och Patrik åkte över till Iggy i Miami 
och spelade in honom, sedan gjorde vi plattan 
klar i Stockholm. Skivbolaget ville ha en 
video, så vi satte oss på planet till New York. 
Vi hyrde en Cadillac-limousine, spände fast 
den på en trailer och åkte runt på Manhattans 
gator med Iggy sjungande i baksätet. Vi filma-
de en kväll och natt, och Iggy var en otroligt 
charmerande och älskvärd person. Jag har 
mött få personer som är så ödmjuka, trevliga 
och intelligenta som Iggy Pop.   
 



  
Teddybears var megastora, men Joakim satt 
på en hel del material som inte passade in 
hos björnarna som han ville pröva i andra 
konstellationer. Ur det uppstod ”Caesars 
Palace”, ett band som blev än mer fram-
gångsrikt internationellt än Teddybears.

– Mycket av det jag gjort har börjat som ett 
socialt projekt, man har haft vänner som 
man umgåtts med och därför har man startat 
olika band och musikaliska projekt. Caesars 
var något helt annat än Teddybears, det var 
ju mer renodlad garagerock när vi började.  
Sen drog sig väl soundet mer åt nån slags 
melodiös rock eller pop men fortfarande med 
rötter i 60-talet och garage- och  powerpop. 
Men vi fick stor internationell framgång 
när vår låt ”Jerk it out” blev en smärre hit i 
USA och hamnade sen på sjunde platsen på 
englandslistan.Vi turnerade massor ett tag. I 
hela Europa, Japan och Amerika. Vi spelade 
live på fransk TV, hos Conan O’Brien och på 
stora scener och festivaler över hela världen. 
Än idag poppar det upp tiktok-versioner och 
grejer med ”Jerk it out” här och där.

Videon till ”Jerk it Out” spelades in i Havan-
na. Än en gång med en Cadillac i centrum, 
nu en mintgrön av äldre modell.

– Nino var den ende av oss som hade körkort 
så han fick köra den där gamla skrotbilen, det 
var inte servostyrning direkt. Vi andra hängde 
ut genom fönstren och levde rövare längs 
Havannas gator i natten. Kubanerna gillar fest 
och musik, folk fattade snabbt att det var nåt 
kul på gång så de kom ut och hängde med 
oss. Vi bjöd på rom, alla hade kul, drack och 
dansade och det blev en riktigt fin film av det 
tycker jag.

Du har ständigt många järn i elden förut-
om det brinnande aktuella Smile-albumet 
frontar du i spacepopbandet Les Big Byrd, 
har soloprojekt som Max von Sydow och 
spelar tillsammans med konstnären Jockum 
Nordström.

– Ja, alla de här konstellationerna är ju mer 
eller mindre undergroundgrejer. Anledningen 
till att det blivit så många olika projekt är nog 
att jag inte tycker att alla idéer och inriktning-
ar jag har passar in i samma band liksom. 
Det skulle inte kännas rätt med en jazzlåt i Les 
Big Byrd och Patrik Arve kan inte sjunga såna 
melodier som vi hade i Caesars, men ändå har 
jag känt att jag velat göra de grejerna. Så då 
fick det bli en massa olika projekt.

Les Big Byrd kom sig av att Frans Jo-
hansson från Fireside och jag ville göra 
något ihop och fick med oss Nino Keller 
från Caesars på trummor. LBB är nån 
slags space pop där vi gillar tranceaktiga 
monotona grooves, men det smyger sig 
ändå in melodier, det går inte att undvika 
tydligen. Vi har gjort två album och ett 
tredje kommer. Vi har turnerat en del i 
Sverige men nästan mer i  Europa och 
Amerika. Projektet jag har tillsammans 
med Jockum Nordström är ett samarbete 
som lutar åt nåt slags skevt jazzhåll ibland. 
Jockum lärde jag först känna eftersom han 
gjort alla våra skivomslag till Caesars. Från 
början skulle även gamle Imperietbasisten 
Christian Falk varit med i vårt band, men 
cancern kom emellan. Falkis hann dock 
lyssna på våra första inspelningar och 
gillade vad han hörde. Max von Sydow 
kommer med en ny EP i vår, med gästmu-
siker från Dungen med mera.   

Caesars rev av sin megahit  ”Jerk it Out” live
hos Conan O’brien så stickor och strån yrde. 
Publiken älskade vad de hörde och såg.  Det 
finns ett klipp på Youtube att titta på för den 
som vill få upp ångan ett snäpp. Eller två.

Vi åkte runt i en rishög till Cadillac på natten i Havanna. 
Kubanerna hängde på. De kan verkligen konsten att festa

Finns mer att läsa på nästa uppslag

”



Vi måste också prata om dina många samar-
beten som låtskrivare och producent åt andra 
artister. På hemmaplan är du väl mest känd 
för att ha producerat Håkan Hellströms, 
som många säger, bästa album, ”För sent 
för edelweiss”, ”2 steg från Paradise” och 
”Rampljus”.
– Håkan och jag har känt varandra länge. 
Vi träffades till en början när vi hamnade på 
samma scener på festivaler och så, Håkan som 
trummis i Broder Daniel och jag med Caesars 
eller Teddybears. Efter att jag gjort en remix 
åt honom på hans låt ”Klubbland” så skickade 
han ”För sent för edelweiss” till mig. En fin 
liten melodi av Björn Olsson tillsammans 
med en jättevacker text skriven av Håkan. Jag 
gillade den verkligen och försökte hitta en 
skön ljudvärld till den. Jag satt väldigt länge 
och pillade i varje liten detalj, byggde instru-
ment efter instrument, pianot, den tolvsträng-
ade gitarren, basen, stråkarna som jag gjorde 
på mellotronen, allt. Trummorna på slutet 
övertalade jag Håkan att spela själv. Han ville 
inte, kände sig rostig men till slut slog han 
sig lite motvilligt ned bakom trumsetet. Jag 
tycker hela låten blev väldigt bra. ”Edelweiss” 
är en låt som jag såhär långt senare fortfarande 
känner mig stolt över att ha varit en del av.
Hur som helst blev det inledningen på vårt 
samarbete, som sedan dess blivit tre hela 
album som jag tycker är jättefina allihop.

Den internationella artistskaran som Joakim 
har komponerat med och producerat är för 
stor för att berätta om här, antar det kommer 
en bok någon gång, men några samarbetspar-
ner är man extra nyfiken på.

Chrissie Hynde från The Pretenders och 
producentlegendaren Giorgio Moroder, kan 
du berätta lite om hur det gick till i mötena 
med dem.

– Chrissie gjorde sin första soloplatta för några 
år sedan i Stockholm i samarbete med Björn 
Yttling från Peter Bjorn and John. Det är ju 
alltså den Björn som bildar gruppen Smile 
med mig och han spelade även orgel i Ceasars. 
Det var jättekul att jobba med Chrissie, hon 
hade väldigt stark integritet och en sjukt rolig 
torr, sarkastisk humor. Plus att bara få höra 
hennes röst sjunga en låt som vi skrivit tillsam-
mans var ju inte direkt trist det heller. Hon 
döpte albumet till ”Stockholm” sen.

I en intervju för SvD säger Chrissie: 
– När jag träffade Jocke Åhlund från Teddy-
bears Sthlm kändes det som om vi varit i sam-
ma band i fem år. Det är svårt att generalisera 
men så snart man hamnar i studion så är vi 
alla musiker.

Ja, precis så var det. Chrissie är en fantastisk 
person, hon ville att Björn och jag skulle bilda 
band med henne och ge oss ut på världsturné. 

Så här berättar stjärnan i en annan intervju:
  – The guys wouldn’t come over and be in a 
band with me. They kind of left me to it. I 
begged Björn and Joakim – I said, ‘Come on 
you guys, let’s get a band together and we’ll 
have a band name and we’ll go out and tour,’ 
which is very appealing for most people, but 
they have other projects on, other bands, and 
they live in Stockholm, so, you know, I had to 
come back with my tail between my legs.       

Ja, det var inte läge just då, både Björn och 
jag hade familjer och andra åtaganden. Men 
i efterhand kan man ju tänka att det kanske 
kunde varit rätt kul. 

Vår nyfikenhet på den stilbildande demon-
producenten Giorgio Moroder är också stor. 
Legendaren som har tagit hem ett lastbilsflak 
med musikpriser under sin karriär: Ett gäng 
Oscars-statyetter, ett tiotal Golden Globes, 
en hög Grammy Awards, Bafta Awards och 
lika många utmärkelser till som man aldrig 
hört namnen på.

Är det inte lite nervöst att jobba med en 
producentkollega av den digniteten? 

– Nja, jag har inte så lätt för att bli starstruck 
även om Giorgio varit en viktig musikalisk 
influens för mig. Enda gången jag råkat ut för 
det, var när jag såg Rob Halford från Judas 
Priest som stod och hängde i baren på restau-
rang Gondolen i Stockholm. Då kände jag att 
mitt 14-åriga jag liksom krävde att jag skulle 
gå fram och faktiskt störa honom, bara för att 
tacka för musiken.                                     
Med Giorgio var det något annat, vi jobbade 
ett par dagar i studion, han gjorde en plat-
ta med olika artister. Charli XCX som jag 
producerade var en. Giorgio var avslappnad, 
knallade omkring i slitna gympadojjor och 
träningsbrallor. När vi var i Westlakestudion 
hängde vi i chimpansen Bubbles egna speci-
albyggda rum. Ett utrymme med fönster mot 
själva inspelningsstudion. Michael Jacksons 
apa var alltid där när husse spelade in, han 
kunde tydligen bli råaggressiv om han inte 
hade koll på var Michael befann sig. 
Giorgio Moroder är väl en bit över åttio idag, 
fullt igång, vad jag vet. Jag hoppas verkligen 
att jag också kommer kunna hålla på på sam-
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Håkan Hellström och Chrissie Hynde är två av  
många artister och låtskrivare som Jocke Åhlund 
producerat skivor ihop med,  men han samarbetar 
även med unga begåvade talanger. Främst för 
sina egna skivbolag Gibbon och Chimplimbs.

Jocke Åhlund är lite som Fantomen. Ibland går 
han omkring på gatorna som en helt vanlig man, 
men oftast inte. Här är han fullt inne i sitt Les Big 
Byrd-alias, på olika sätt 



”

ma sätt. Att stå på scen med ett band, inför 
en massa människor, eller som när jag och 
Jockum bara sitter i min studio och jammar 
tillsamman på varsin gitarr. I grunden ger 
det samma tillfredsställelse. Musiken har 
varit så otroligt viktig för mig i mitt liv, den 
ger mig mening och får mig att må bra, 
den har hjälpt mig igenom otaliga jobbi-
ga situationer och perioder och tagit mig 
med på äventyr över hela världen. Jag är 
supernyfiken på all ny musik som kommer 
ut, men saker behöver inte vara släppta 
den här veckan för att vara intressanta för 
mig heller, jag hittar fortfarande grejer från 
60-70-80-talen och äldre än så, som jag 
inspireras väldigt mycket av. Om jag inte 
har hört det förut så är det ju nytt för mig 
liksom. Jag tänker verkligen fortsätta att 
lyssna på och spela musik så länga som jag 
orkar hålla i en gitarr. Hur har ni det med 
musikrum på Blomsterfonden? 

Hur gör ni vid era samarbeten. När ni 
skriver, vad har ni med er till bordet?

– Det är väldigt olika, en del låtar kanska 
är mer färdiga när man visar dem för resten 
av bandet eller vad det nu är för projekt, 
i andra fall kanske man bara har nåt litet 

fragment eller helt lös liten idé. En bra låt 
kan komma ur vad som helst. Cobrastyle, 
till exempel, föddes rakt ur en barnorgel från 
femtiotalet, en Hagström Capri för att vara 
exakt. En sådan med två rader ackordknap-
par, dur och moll, till vänster om själva kla-
viaturen. Råkar du ha en sådan därhemma, 
så tryck några gånger på knapparna så kryper 
cobran fram. Vi lade till ett effektivt beat 
och en helt obegriplig text sjungen av Mad 
Cobra, en av våra jamaicanska favorit-MC’s 
från den tiden. En egentligen helt sjuk 
kombination, men som allt tillsammans blev 
superfint. Det var dock rätt knepigt att spela 
in orgeln, som drivs av en fläkt och låter som 
en hårtork. Men allt för konsten. 

Vi går vidare till Smile och det aktuella albu-
met som släpptes för ett par veckor sedan. 
Vad kan du berätta om det?    
– Smile är Björn Yttlings och min speciella 
baby. Vi gillar att umgås och skapa tillsam-

Alma har fått två  ”Phantom Island”-album på vinyl att lotta ut bland medlemmarna. Plattorna kommer att signe-
ras med personlig dedikation av Jocke och Björn. Vill du vara med, ska du mejla till alma@blomsterfonden.se. 
Märk ditt meddelande med ”Smile”, tala om varför just du vill ha en platta och ge oss dina kontaktuppgifter.

”Phantom Island” kan du köpa hos de vanliga skivhandlarna och på www.chimplimbs.com 
Musik med Jocke Åhlund hittar du också på Spotify och andra strömmande tjänster.            

mans och gör det i olika former. Vårt första 
album kom för tio år sedan och det krävdes en 
pandemi för att frigöra tid för nytt material. 
Men nu är ”Phantom Island” här, ett riktigt 
bra album känns det som. Det kan ta ett tag 
mellan plattorna men när vi väl kommer 
ihop är vi effektiva. Med på plattan är bland 
annat Freja The Dragon och Robyn. Singeln 
”Call My Name”, med Robyn som gästar-
tist, släpptes för en dryg månad sedan och 
har hittills gått jättebra, fått fina recensioner 
i Rolling Stone, Mojo med mera. så det är 
jättekul verkligen. Det är en låt som vi hade 
haft liggande ett rätt så bra tag och som lyfte 
till helt andra höjder när Robyn kom in. Vi 
skickade vår första version med Björns och 
min sång på till henne, hon gillade vad hon 
hörde och kom till studion och bara sjöng, så 
som ingen annan kan. Hon är verkligen ett 
sånt superproffs.  

Så nu ska ni ut på turne med Smile, eller?

Det kommer att bli några enstaka konserter 
i Sverige till att börja med. Vi gillar att spela 
men både Björn och jag har rest mer än nog. 
Vi kommer inte att åka buss runt hela den 
nordamerikanska kontinenten. Men om något 
riktigt roligt dyker upp, får vi ta det då.

Robyn kom bara in och sjöng, rakt av, och lyfte låten till 
helt andra höjder. Hon är verkligen ett sånt superproffs

Smile, Björn Yttling och Jocke Åhlund, 
tillsammans med Robyn i inspelningsstudion 

försöker helt klart nå ut till oss. Vet du vad 
deras samspelta teckenspråk betyder, 

mejla gärna och tala om det för oss i 
Almaredaktionen. Vi gissar nämligen att vi 

kommer bli mejlbombade med just 
den frågan. Så snälla.

HEY YOU!
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Det lackar mot Lucia och jul och Almaredaktionen ringer som vanligt upp vård- och omsorgs-
chefen Christel Haglund för att be om en lägesrapport inför långhelgerna. – Hallå hur ser det ut, 
vad händer och sker på Blomsterfondens senior- och äldreboenden?

         Hösten har betytt en återgång till mer normala vardagar på våra seniorboenden. Vi har 
återstartat våra olika gemensamma aktiviteter, även inomhus, och allt har fungerat bra på alla 
håll inom föreningen. De boende har följt de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och 
Blomsterfonden gått ut med. Vi överger inte försiktighetsprincipen förrän pandemin är över, nu när 
smittspridningen har ökat igen i europa och våra grannländer följer vi nogsamt med utvecklingen 
dag för dag, beredda att agera om myndigheter och situationen kräver det av oss. Seniorerna känner 
sitt ansvar och är mitt uppe i att ta den tredje sprutan.
Inför helgerna och under jul planerar vi en rad aktiviteter: juljouren kommer att vara öppen att 
ringa till för den som känner sig ensam och behöver lite stöd eller tröst. Det går också bra att slå en 
signal för att prata bort en stund av tristessen som lätt uppstår under långhelger, när alla släktingar, 
vänner och bekanta är fullt upptagna av julstök och klappinköp. Vi ser fram mot luciafiranden 
och även extra många julfikastunder under mellandagarna. Vi ska pynta och göra fint, hälsa julen 
välkommen in i våra gemensamma rum på Blomsterfonden. 
Våra värdinnor stöttar hyresgästerna och hjälper till med inköp och annat som tidigare. Det gäller 
bara att vara ute i god tid så allt hinner anskaffas och förberedas inför helgerna.
När det gäller våra äldreboenden följer vi oförändrade rutiner. Alla besök förbokas både av anhöriga 
och eventuella konsulter. Det är något som på ett naturligt och smidigt sätt har accepterats av alla 
berörda parter. Det är vi mycket tacksamma för. Varje nyinflyttad eller boende som besökt sjukhus 
testas för covid och isoleras till att två negativa provsvar erhållits. Om en ovaccinerad person flyttar 
in, planeras vaccinering enligt gällande rutiner av läkare varje vecka. 
Samma typ av skyddsutrustning som vi använt under hela pandemin är fortsatt i bruk enligt 
vårt säkerhetstänk och hygienrutinerna följs noggrant. Varje medarbetare stannar hemma vid 
sjukdomssymtom och testas. Om en närstående till en av våra anställda är covidpositiv får 
medarbetaren återkomma i arbete först vid negativt testresultat.
Samtliga personer på våra äldreboenden fick sin tredje spruta under tidiga hösten och vaccinering 
av vårdpersonalen pågår för fullt. 
Vi gör allt för att de som bor hos oss ska ha en så meningsfylld och glädjerik dag som möjligt, 
varför vi håller oss nogsamt till de arbetsrutiner som vi vet skapar trygghet och mesta möjliga 
rörelsefrihet för de äldre. Särskilt i juletid är det viktigt att de äldre får umgås så mycket de önskar 
med anhöriga, nära och kära. Vi hjälper till på vårt bästa sätt för att göra det enkelt och säkert att 
träffas. Vi kommer också naturligtvis att föra in julglädjen i allra högsta grad på våra äldreboenden. 
Det ska dofta gran, glögg och pepparkakor i våra lokaler. Julsånger ska sjungas, god mat ska ätas och 
glädje ska finnas både för boende och personal.
Jag vill även passa på att önska varje boende, anhörig och medlem, var än du är, vem än du är, en 
riktigt god jul och ett gott nytt år. 

Det ska dofta jul på Blomsterfonden

Christel Haglund
vård- och omsorgschef, 

stf VD på Blomsterfonden

”
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Vi söker alltid driftiga, kunniga medarbetare till vården
Är du sjuk- eller undersköterska med kunskap, stolthet och hjärta för ditt yrke är det kanske dig vi söker till 
något av våra vårdteam. Vi finns i Stockholm,  Djursholm och Älvsjö. Tveka inte att höra av dig till oss. Har du 
någon i din närhet du tror att skulle passa in hos Blomsterfonden, tipsa då henne eller honom, för vårt budskap 
vidare. Mejla till rekrytering@blomsterfonden.se så får du all information du vill ha och behöver. Välkommen!

Söker du äldreboende till dig själv eller en anhörig, men tycker allting är 
både krångligt och svårt att förstå. Ring oss på ÄldreSupport!

Vår ÄldreSupport-tjänst är till för att ge äldre och deras anhöriga 
information och kompetenta råd om hem och vård i äldrelivet. 
För den som inte är insatt i alla turer, regler och krav kan allt detta 
framstå som en djungel omöjlig att ta sig igenom.

Vår vård- och omsorgschef Christel Haglund tillsammans med 
Blomsterfondens ledare i etik och bemötande Annelie Svensson 
svarar på dina frågor och lotsar dig rätt.

Mejla aldresupport@blomsterfonden.se eller ring 08-555 94 888

Välkommen!

Christel Haglund tillsammans med Annelie Svensson 
svarar på dina frågor och ger dig vägledning och goda råd.

Stöd- och rådlinje för äldre som behöver hjälp i hemmet eller nytt tryggt boende

ÄldreSupport
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Alma möter Christina Kellberg, författare och frilansande 
skribent, aktuell med boken ”Kvinnofångar – Brev och 
drömmar i skuggan av kriget”, utgiven på Gidlunds förlag. 

Efter fyrtio år som journalist på DN slutade hon och 
skrev ”Kupongtjuven” 2011, en berättelse om mormodern 
och hennes tillkortakommanden som ledde till fängelse, 
psykiska problem, uppgivenhet och självmord.

   – Det var under arbetet med den boken som fröet såddes även 
till ”Kvinnofångar”, berättar Christina. Vid mina efterforskningar 
hittade jag uppgifter om många personer som på ett eller annat sätt 
fanns i min mormors närhet under strafftiden. Det ena ledde till det 
andra och i slutänden kom den här berättelsen i dagen.
Mormor ”Chris” hade lämnat ett kärlekslöst äktenskap och glidit 
in i Stockholms bohemkretsar vilket ledde henne till Per Michaels-
son. En skumraskfigur och knarklangare som senare kom att kallas 
”Apelsinmannen” efter Birgitta Stenbergs roman med samma namn. 
Chris övertalades att stjäla ransoneringskuponger från sin arbets-
plats. Michaelsson skulle sedan avyttra dem på den svarta mark-
naden.
   – Mormor var labil, tog risken för att få ihop pengar och en lite 
bättre tillvaro. Allting avslöjades och domen blev straffarbete, hon 
placerades på Växjö länsfängelse, där hon satt under nio månader 
1944 och 1945. Mormor hade vanhedrat sin familj och släkt men 
var själv den hårdaste domaren. Hon bröts ned, skammen var för 
tung att bära. Hon klarade inte att resa sig igen.
”Kvinnofångar” är en berättelse om mormor Chris, men än mer 
om alla som fanns runt henne under fängelsetiden. Medfångarna, 
kamraterna, vaktfruarna, kuratorerna och fängelsedirektören. 
Deras liv och öden i skuggan av fängelsemurarna och ett pågående 
världskrig.
  – Jag grävde i arkiven och letade i tidningar. På så vis kunde jag 
lägga ett pussel och se hur livet gestaltade sig för de här kvinnorna. 
De flesta av internerna hade begått brott som man gör för att 
överleva och hålla hungern borta, andra hade dömts för skörlevnad, 
en stor del för fosterfördrivning. Åtskilliga hade blivit ofrivilligt 
gravida, papporna var försvunna och kvar fanns illegal abort som 
enda utväg.  
  – Fascinerande var också att i arkiven följa Rut Grubbs arbete, 
Sveriges första kvinnliga fängelsedirektör och läkare i botten. Fru 
Grubb var aktiv i Högerpartiet och Fredrika Bremer Förbundet och 
stod för en sträng ledning. Samtidigt ansåg hon att ”de människor 
som finns i fängelserna är ofta mera svaga än onda, de behöver få 
hjälp till kropp och själ”. Hon ansåg att inga barn ska behöva födas 
inom fängelset, och tillät därför fångar att föras till barnabördshus 
för förlossning, utan att få förlängd strafftid. 

Född 1900. Dömd till straffarbete i tre år och sex månader för 
fosterfördrivning i 55 fall. Ankom 24 maj 1941. Villkorligt 
frigiven 21 januari 1944.

Karin från Hagalund i Solna hade stort rött hår och kallades ”Röda 
Karin”. Varje dag utförde hon abort på flera kvinnor, och gjorde sig 
av med fostren på olika sätt. 
Röda Karin kom ursprungligen från Holmsund, vid Umeälvens 
mynning söder om Umeå. Härifrån tog Karin och hennes dotter 
tåget söderut. Hon behövde försörja sig och flickan, eftersom hon 
var ogift och dottern var född u.ä. Utom äktenskapet. 

Brev och drömmar i skuggan av kriget

KVINNO-FÅNGAR

Gidlunds förlag

CHRISTINA KELLBERG
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Andra världskriget rasar, men på Växjöfängelset utkämpar 

kvinnorna ett eget krig. Anstalten är Sveriges enda kvinno-

fängelse, och hit kommer kvinnor som dömts för fosterför-

drivning, stöld, spioneri och lösdriveri. Deras brott är ofta så 

kallade nödbrott, orsakade av fattigdom. 
 Flera av kvinnorna på fängelset har barn, som de tvingats 

lämna kvar hos släktingar eller som myndigheterna placerat 

på barnhem. Åtskilliga kvinnor är gravida när de kommer till 

fängelset och föder barn där. Kvinnofångar skildrar Sverige under 1940-talet, samtidens 

moral och ett fyrtiotal kvinnor som begått brott. Fångarnas 

röster framträder särskilt klart i brev som de själva skrev eller 

som kuratorerna på fängelset hjälpte dem att skriva. Dessa 

brev är fyllda av längtan efter barnen, oro för hur maken klarar 

sig, sorg över vad de ställt till med och förhoppningar om att 

bli förlåtna. 

Christina Kellberg är ,,,,

Abortören ”Röda Karin” 
i Hagalund dränkte 
det nyfödda barnet 
i en spann vatten
 

Andra världskriget rasar, men på Växjöfängelset ut-
kämpar kvinnorna ett eget krig. Anstalten är Sveriges 
enda kvinnofängelse. Här hamnar de som dömts för 
fosterfördrivning, stöld, spioneri, och lösdriveri. Deras 
brott är ofta så kallade nödbrott, orsakade av fattigdom.

Kvinnofångar skildrar Sverige under 1940-talet, sam-
tidens moral och ett fyrtiotal kvinnor som begått brott. 
Fångarnas röster framträder i brev som de själva skrev 
eller som kuratorerna hjälpte dem att skriva. Brev fyllda 
av längtan efter barnen, oro för hur maken klarar sig, 
sorg och skam och förhoppningar om att bli förlåtna.

Här följer delar av berättelsen om ”Röda Karin”
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I Stockholm fick hon i slutet av 20-talet arbete som bryggeri-
arbeterska och hittade en lägenhet i en av de gamla träkåkarna i 
Solnas arbetarstadsdel Hagalund. Hon gifte sig med en byggnads-
arbetare, men redan efter ett par år blev han sjuk, och Karin fick 
ensam klara försörjningen. 
I Växjöfängelsets kyrkobok står om henne: ”Arbetat på fabrik men 
p g a sjukdom slutat och varit sjuklig långa tider.”
Redan i början av 1930-talet började Karin ta emot kvinnor som 
ville ha abort, och ganska snart blev hon den erfarna abortören i 
Hagalund. ”Alla” där visste vem hon var och vad hon höll på med. 
En dag hade två bageriarbeterskor frågat en polisman var ”Röda  
Karin” bodde. Polisen gav dem adressen och avslöjade sedan den ena 
kvinnan som enligt honom var ”i långt framskriden grossess”. 
Kvinnorna sökte upp ”Röda Karin”, som ”behandlade” den ena 
medan väninnan väntade.
Barnet hade fötts levande, och då modern ropade att ”Röda Karin” 
skulle tysta det, skaffade hon med väninnans hjälp en spann vatten 
och dränkte barnet. Sedan brände ”Röda Karin” upp liket.
På våren 1941 blev det rättegång, och tio kvinnor erkände att de 
”behandlats” av Karin. Många vittnade om varför de sökt sig till 
”Röda Karin”.
En ung kvinna hade mött en välbeställd godsägare, och detta ledde så 
småningom till att kvinnan sökte upp ”Röda Karin”. Mannen hade 
lämnat flickan sammanlagt 300 kr till fosterfördrivning, men Karin 
tog enbart 100. 
En kvinna hade varit hos henne två gånger. När hon blev gravid en 
tredje gång ville hon återigen söka upp ”Röda Karin”, eftersom hon 
trodde att hennes hittills lyckliga äktenskap skulle spolieras av en 
graviditet. Men mannen sa nej. Han ville behålla barnet.
En gravid sömmerska hade anlitat ”Röda Karin” sedan hennes fäst-
man häktats för stöld. Ett affärsbiträde hade låtit henne göra abort 
tre gånger. En kvinna hade anlitat henne när mannen blivit inkallad. 
Ekonomin tillät inte att de hade barn, förklarade hon.
En flicka sökte upp ”Röda Karin” då hon var ”rädd för skandalen 
inför sina föräldrar, och då barnafadern var en beredskapsman, som 
hon inte kände namnet på”. För att betala Karins arvode belånade 
hon sitt livförsäkringsbrev.
På senare tid hade Karin haft flera ”patienter” per dag, och många av 
fostren hade hon bränt i sin ”spisel”.
Rätten fann att den 41-åriga Karin ”behandlat” minst trettio kvin-
nor, en del av dem flera gånger. Hon dömdes för ”vanemässigt 
bedriven fosterfördrivning” till tre år och sex månaders straffarbete. 
I Växjöfängelsets kyrkobok har man skrivit att det handlade om 
femtiofem fall. 
Karin kommer till Växjöfängelset i juni 1941, till en stad som 
prunkar i försommargrönska och där Folkets Park under sommaren 
kan bjuda på operetten Blå lyktan och den populära revyn Vårat gäng 
”från radion”. 
”Röda Karin” sköter sig väl i fängelset. Hon tycks inte söka upp 
doktor Grubb, inte kuratorerna. 
I kyrkoboken finns en anteckning under rubriken ”Intellektuell 
och moralisk utveckling”. Den berättar att Karin tidigare tillhört 
Frälsningsarmén, men att hon glömt Gud. ”Har nu kommit till 
insikt om det farliga och orätta i sina handlingar, uppger hon. Ej 
förut straffad.”

”Röda Karin” blir villkorligt frigiven efter två år och åtta månader.

ALMA lottar ut två ex av  Christina Kellbergs bok 
Kvinnofångar. Vill du delta ska du mejla till alma@
blomsterfonden.se. Märk ditt meddelande med bokens titel 
och skriv ned dina kontaktuppgifter. Du kan också skicka 
brev till: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. 
Märk kuvertet enligt ovan. Vi vill ha ditt meddelande senast 
den 1 januari 2022. 

Boken finns att köpa hos välsorterade bokhandlare.

Christina Kellberg

Foto: Arne Jönsson



Hej Ida!
Min make gick bort för 12 år sen, vi har inga barn utan i hans 
bouppteckning står hans syskon som efterarvingar. Nu vill jag 
skriva ett testamente. Jag vill att mina syskonbarn ska ärva. Kan jag 
skriva ett testamente som gör att de ärver allt efter mig?

/Karin

 

JURISTENFråga
Ida Danielsson från Beckman Juridik svarar på dina frågor. Har du något du går och funderar över, skriv till oss på 
Alma. Märk ditt brev med ” Fråga juristen”.  E-post: alma@blomsterfonden.se. Postadress hittar du i redaktionsrutan.

15 % rabatt 
till Blomsterfondens 

medlemmar
 Du vet väl att du har rabatt på vårt timarvode när det 

kommer till upprättande av juridiska handlingar, som 
exempelvis framtidsfullmakter. Att få hjälp med en 
framtidsfullmakt tar vanligtvis mellan en och tre timmar. 
Om du inte på ett tryggt sätt kan ta dig till oss så träffas vi 
över telefon istället. Glöm inte heller bort det viktiga Livs-
arkivet där du för dina nära berättar om dina framtida 
önskemål. Livsarkivet finns att hämta antingen hos oss 
eller på www.begravningar.se. Livsarkivet kan sedan 
kostnadsfritt, förvaras och bevakas av oss. Tveka inte 
att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar!  
Tel. 08-640 48 40 eller ida.danielsson@afbeckman.com
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Hej Karin!

När makar ärver varandra och det finns efterarvingar så ärver 
efterlevande maken med så kallad ”fri förfoganderätt” under 
förutsättning att det inte finns något testamente som säger något 
annat. Det betyder att när du går bort så kommer arvet efter din 
make, den delen som du ärvde av honom, att tillfalla hans syskon, 
eller om de är avlidna hans syskonbarn. Detta gör att du endast 
genom ett testamente kan styra över den egendomen som är din 
och inte den som du ärvt av honom med fri förfoganderätt. Hade 
ni ingen enskild egendom, så är hälften av det du efterlämnar 
dig efterarvsdelen och den del som tillfaller hans arvingar, den 
andra hälften är din och den äger du rätt att styra över genom ett 
testamente.  

Ring gärna och boka in en tid så tittar vi på detta tillsammans.

Med varma hälsningar

ida.danielsson@afbeckman.com 

B E G R A V N I N G S B Y R Å

BECKM A N

B E G R AV N I N G S BY R Å
Av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå

Vår erfarenhet sträcker sig över decennier, dock inte sedan Bellmans tid. 

Vår strävan är att hjälpa dig med alla de frågor och praktiska problem 
som uppkommer vid dödsfall och begravning. 

Vi vet av erfarenhet vad som efterfrågas och därför erbjuder vi:

• En personligt utformad begravning

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Gravstenar efter önskemål

Många års juridiska erfarenheter har gett oss gedigen kunskap om de 

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

• Testamente

• Samboavtal

• Gåvobrev

• Bouppteckning 
• Arvsskifte

 

Du hittar oss på telefon 08-644 98 70 och på:

Renstiernas gata 49, Södermalm Kommunalvägen 20, Huddinge

Önskehemsgatan 43, Högdalen Terrängvägen 72, Västertorp

  www.beckmanbegravning.se

Låt en liten del av ditt testamente 
göra nytta för framtidens äldre 
med hjälp av Blomsterfonden

Vill du veta mer om hur det går till, kontakta gärna vår 

jurist Ida Danielsson, ida.danielsson@afbeckman.com eller 

Christel Jansson på Blomsterfonden, christel.jansson@

blomsterfonden.se. Välkommen!



Fråga Anna Sievert, på 
Stockholms Auktionsverk. Hon 
är expert inom antikviteter, 
konst och design och 
värderingsman förordnad av 
Sveriges Handelskamrar.

Du som har en sak därhemma 
som du alltid funderat över. Hur 
gammal den är, varifrån den 
kommer, vem som gjort den 
eller vad den kan vara värd i 
reda pengar. Fråga Anna!

Skicka in bilder, beskrivningar och frågor som hjälper Anna att fylla i  
dina luckor. Det kan röra sig om arvegods eller loppisfynd - allt från konst, 
möbler, lampor, speglar, porslin till smycken och textilier.

Mejla till alma@blomsterfonden.se eller skicka brev till Blomsterfonden, 
Box 110 91, 100 61 Stockholm. Märk ditt meddelande med ”Antikt”. 
Välkommen!

ANTIKEXPERTENFråga

Hej Anna!
Jag undrar över åldern på min PH-lampa? Jag kan inte hitta någon 
märkning men jag tror att den är tillverkad hos Paul Henningsen i 
Danmark. 

Med vänlig hälsning

Hans

Hej Hans!
Bordslampan är designad av Poul Henningsen för Louis Poulsen 
(Danmark) och modellen heter PH 3/2 och formgavs 1927. Din 
lampa är dock tillverkad senare då de tidiga modellerna bland 
annat kännetecknas av att den har en strömbrytare i swichmodell 
i bakelit längst ned på foten. Den tidiga modellen bär också 
en stämpel PAT. APPL. PH bordslamporna från 1930-talet med 
originalkupor i vitt eller bärnstensfärgat glas har sålts på auktion 
för allt mellan 30 000–80 000 kr. Din lampa är producerade under 
andra hälften av 1900-talet 
och lampskärmarna ser ut 
att vara i gott skick. 
Ett troligt utropspris på en 
auktion ligger på mellan 
10–12 000 kr.

Bästa hälsningar

Anna

Hej Anna!
Min svärmor har detta vitrinskåp i mycket bra skick som jag 
önskar veta värdet på.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Judit

Hej Judit!
Möbelserien ”Äpplet” härrör från en tid som brukar kallas ”Jugend” 
– Jugend hämtar sin inspiration i växt- och djurriket. I Sverige 
blir matsalsmöblemang i ek med utsmyckning av olika frukter 
– äpplet är vanligast men det finns även päron och blommor – 
mycket populära omkring 1910. Oftast tillverkades dessa möbler i 
Småland, som redan i slutet av 1800-talet hade en väl fungerande 
och växande möbelindustri. Detta är alltså en massproduktion 
och det förklarar varför vi än i dag så ofta träffar på dessa möbler. 
Värdet på en stol med ”äppeldekoration” är mellan 200 och 300 
kronor. Vitrinskåp kan kosta allt från några hundralappar till ett par 
tusen på auktion. Skåpen finns i väldigt många olika utföranden 
och storlekar.

Bästa hälsningar

Anna
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• En personligt utformad begravning

• Hembesök då ni inte kan besöka oss

• Den omsorgsfullt planerade minnesstunden

• Gravstenar efter önskemål



Persilja och gräslök knippas ger en unik inblick i förra sekelskif-
tets trädgårdsodling och -skötsel samt tidens nya utbildningar och 
framgångsrika handelsträdgårdar. Vi får ta del av trädgårdsmästare 
Karl Alarik Grönholms (1883–1918) egna dagböcker, vaxduksböcker 
med uppgifter om växtskydd och recept, föreläsningsanteckningar 
samt en egenhändigt sammanställd pomologi. I dessa noteringar 
anger trädgårdsmästaren i detalj vilka växter han hanterar och vilket 
arbete dagarna ägnas åt. Anders Leonard Baarman kommenterar de 
omsorgsfulla anteckningarna samt lägger till ordförklaringar. Han 
berättar också om Grönholms liv, vägen från torparpojke till chefs-
trädgårdsmästare vid en exklusiv träd- och plantskola vid Gardasjön, 
samt hur han återvände till hemlandet Finland och slutligen drabba-
des av ett överfall vid inbördeskriget.

Läsaren stiger in i trädgårdsmästarens värld av sysslor och växtvård 
och följer honom tätt i verksamhet och vardag.

»Det handlade om att plantera, beskära, ympa, avtäcka, undersö-
ka, toppa, pincera, binda, gräva, nedsänka, doppa, tvätta, skugga, 
sprita, vattna, gödsla, reparera, etikettera, sortera, packa och 
expediera. Exempelvis ympade han azaleor, kilympade rosor, tvät-
tade växter med tobaksvatten och undersökte okulerade rosor.«

Illustrationer och grafisk form av Kristin Lidström.

Få en unik inblick i förra sekelskiftets trädgårdsodling och -skötsel

Snarare olyckligt än lyckligt – så sammanfattade Lev Lvovitj Tolstoj sitt liv. 
Det hade funnits förutsättningar för lycka och framgång: en trygg barn-
dom, en konstnärlig begåvning, ett kärleksäktenskap… Men född med en 
orolig själ, rastlös och ombytlig, svek han sina ideal och tyngdes av både 
egna och omgivningens förväntningar.

Lev Lvovitj Tolstoj såg sin far, den världsberömde författaren, som orsaken 
till motgångarna. Djup beundran övergick i konstant uppror, samtidigt som 
relationen gav förutsättningar för ett liv som debattör, författare och skulp-
tör. Från åren på släktgodset Jasnaja Poljana till landsflykt i Skåne – där-
emellan befann sig Lev Lvovitj Tolstoj ofta på resande fot. I Sverige mötte 
han sin första stora kärlek, Dora Westerlund från Enköping, och svenskarna 
kallade han det lyckligaste folket i Europa.

Ben Hellman, docent i rysk litteratur och översättare, bjuder på en skildring 
som är oavbrutet spännande.
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Son till Tolstoj - En levnadssaga som in-
rymmer revolutioner och krig, överflöd, armod 
och svartsyn men också strålande livsglädje



Få en unik inblick i förra sekelskiftets trädgårdsodling och -skötsel

Hur hanterar Medea en brutal dumpning jämfört med Ingmar 

Bergmans Marianne i Scener ur ett äktenskap? Hur kommer det 

sig att cowboykillarna i Brokeback mountain saknar självdistans 

och humor i sin starka passion? Författare, poeter och regissörer 

har gestaltat älskande människor sedan lång tid tillbaka och det 

finns lika många sätt att drabbas av erotiken som det finns påhit-

tade figurer. 

Journalisten Samanda Ekmans outtröttliga nyfikenhet och sexo-

logen Malena Ivarssons stora kompetens ägnas Eros ärenden – 

radioduon fortsätter projektet i bokform med fördjupade analyser 

och fler gäster från kulturens värld.

Till sängs 
i kulturen

 Ta chansen att vinna en bok. Skicka in redan idag!
Vill du delta i utlottningen av någon av böckerna ska du mejla till alma@blomsterfonden.se. Märk ditt meddelande med titeln på den bok 

du är intresserad av och skriv ned dina kontaktuppgifter. Du kan också skicka brev till: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. 
Märk kuvertet enligt ovan. Vi vill ha ditt meddelande senast den 1 februari 2022. 

Böckerna är utgivna på Appell Förlag och finns att köpa hos välsorterade bokhandlare.

Grattis till alla er som vann böcker i senaste Alma!
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För mer info om böckerna gå in på: appellforlag.se

Margareta Bodin
Haninge

Ingegerd Johansson
Stockholm

Anna Collin
Saltsjöbaden

Lill Hérisson
Saltsjö-Boo

Helene Ringertz
Djursholm

Leif Jonas
Danderyd

Kurt Edström
Täby

Arne Ottosson
Hägersten

Magnus Lönnstedt
Enebyberg

Anne Lindgren
Täby

Karin Gärdenäs
Stockholm

Birgitta Bolinder
Stockholm

Anneli Lindholm-Laajam
Johanneshov

Börje Norlén
Kista

Margaretha Lerheim
Stockholm

av Malena Ivarsson och Samanda Ekman



10. Var föddes Jesus?

I Jerusalem

I Mekka

I Betlehem

A
B
C

Kära vänner. Det lackar mot jul och långhelger. Då behöver vi alla lite tidsfördriv att plocka 
fram de  där dagarna när allt blir så tyst och stilla. Du får googla och fuska så mycket du vill 
men kom ihåg att det bara är dig själv du lurar. Och att tomten ser dig. De rätta svaren hittar 
du längst ned och uppochner på sidan 4. Lycka till, ha en god jul och ett gott nytt år!

1. När firas julotta i kyrkorna?

Kvällen före julafton

Juldagens morgon

Julannandagens morgon

A
B
C

2. Varifrån har vi hämtat seden 
med julgran?

Tyskland

Italien

Thailand

A
B
C

3. Vad kallades i gångna tider 
den som inte vilade på juldagen?

Jultrötter

Jultok

Julsugga

A
B
C

4. Vem skrev dikten ”Tomten”?

Viktor Klimenko

Samir & Viktor

Viktor Rydberg

A
B
C

5. Vad kallas tomten i svensk-
finland?

Julgubben

Julius

Julfarbrorn

A
B
C

6. Vad hänger man av tradition 
upp dagen före julafton?

En tistel

En mistel

En christel

A
B
C

7. Vilken färg har fålen som 
Staffan rider på i visan?

Apelgrön

Apelgul

Apelgrå

A
B
C

8. Vem skrev julvisan ”Socker-
bagaren”?

Alice Tegnér

Elsa Beskow

Alice Cooper

A
B
C

9. Vem skapade den svenska 
julklappstomten på bild?

Sjörövar-Jenny

Jenny Lind

Jenny Nyström

A
B
C

23. När sändes den första 
Julkalendern på TV?

1958

1960

1962

A
B
C

11. När dansas julen ut?

Trettondagen

Tjugondag Knut

Nyårsdagen

A
B
C

12. Vad fick Jesus inte i gåva av 
de tre vise männen?

Guld

Rökelse

Mylla

A
B
C

13. Vem skrev ”White 
Christmas?

Irving Berlin

Irving Goodman

Irving Penn

A
B
C

20. I vilket land gömmer man 
alla sina kvastar i juletid?

I Norge

I Estland

I Lettland

A
B
C

17. Vad heter tomten i Ryssland?

Fader Tröst

Fader Prost

Fader Frost

A
B
C

22. När blev julkorten vanliga i 
Sverige?

1870-talet

1920-talet

1950-talet

A
B
C

14. Vem har namnsdag 
på julaftonen?

Adam

Eva

Josef

A
B
C

18. I vilket land ska man helst ha 
en julpyjamas?

I I USA

I Belgien

I Polen

A
B
C

21. Vad symboliserar advents-
stjärnan?

Polstjärnan

Solen

Betlehemsstjärnan

A
B
C

15. Vad är ett änglaspel?

En ljusstake med änglar i

En teaterpjäs

Ett sällskapsspel

A
B
C

19. Var firade Yngve Stoors 
sjömän jul?

I Shanghai

På Hawaii

I Dubai

A
B
C

16. Är tomten far till alla barnen?

Ja

Nej

Kanske, fråga tomtemor

A
B
C
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A
B
C

Tomtens julquiz

24. På Island har man många
tomtar. Hur många?

4

8 

13



De två bilderna nedan ser vid en första titt ut att vara identiska. 

Så är det inte. De skiljer sig åt på fem punkter. Kan du hitta de fem felen? FINN5FEL

Blomsterfondens expedition på Hamngatan i Stockholm 1940. Alma Hedin längst till höger.
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julquiz



Får det vara en liten sudokustund?
Så här gör man: Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät rad innehåller siffrorna 1–9. 

Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor) måste också innehålla siffrorna 1–9. Lycka till!

Lösningen på korsordet i  Alma 

nr 3/2021

Följande fyra har vunnit böcker  

Carina Engman, Gällivare

Hans Bandelin, Solna

Karin Thermaenius, Täby

Mona Söderström, Alnö

Grattis!

Kryssa rätt och vinn en bok
Lös storkrysset på motstående sida och ha chansen att vinna en bok. Bland 
alla rätta svar dras fem vinnare som får en bok på posten. Vinnarna public-
eras som vanligt i nästa nummer av Alma. Insändningsuppgifter hittar du 
längst ned på nästa sida. Lycka till!

Förebild Stockholm - Från staffli till fotografi 
av Peter Källvik är det här numrets vinstbok
Innan det var möjligt att fotografera avbildades miljöer, vyer, händelser och 
människor på målningar. Peter Källviks presenterar i Förebild Stockholm – Från 
staffli till fotografi ett hundratal målningar och jämför dessa med samma plats
idag. Vad visar målningarna? Vad kan målningarna säga om tiden? Vad har hänt 
på platsen? Målningarna spänner från Vädersolstavlan från 1523 till sent 1800-tal. 
Alla stadsdelar innanför tullarna i Stockholm finns representerade.
En magnifik bok i stort format där målningarna får komma till sin rätt. Detaljer 
ut målningarna lyfts fram och knyts till historiska episoder i Stockholms historia. 
Till exempel om Axel von Fersen som mobben lynchade utanför Riddarhuset, 
vilket finns avbildat.
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Korsordstävling nr 4/2021: Lösningen på Blomster fondens korsord nr 4/2021 ska vara oss tillhanda senast den 1 februari  2022. 

Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med böcker.
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD 
EFTERSÄNDNING

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

Returadress:
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Ge en ensam äldre 
ett samtal i jul

Din gåva hjälper oss hålla vår helgjour öppen under jul och nyår och ger äldre tröst i ensamheten. 
Stort tack för ditt stöd.
 

Vill du veta mer om Blomsterfonden och vår verksamhet för de äldre, gå in på www.blomsterfonden.se. Välkommen!

HEM OCH VÅRD ÅT ÄLDRE SEDAN 1921

Swisha din gåva till samtal i jul
1. Starta Swish

2. Scanna QR-koden

3. Godkänn – klart!


