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Hur hör du nu för tiden?

Fyll i kupongen och lägg på brevlådan, inget porto behövs.
       JA! Kontakta mig för att boka tid till Hearing!

Jag önskar beställa batterier. 50 kr per karta à 6 batterier. Minsta order 100 kr. 
Antal förpackningar du vill beställa av respektive storlek: 

Storlek 10 (gul):  _______ förp. 
Storlek 13 (orange):  _______ förp. 
Storlek 312 (brun):  _______ förp.
 

Namn: ____________________________    Tel: _________________

Adress: _________________________________________________ 

Postnr och ort: ___________________________________________

E-postadress: ____________________________________________

PORTO 
BETALT

AB Hearing,  
de hörselskadades
inköpscentral

 
SVARSPOST
20614282
110 01 Stockholm

Kanske upplever du att din omgivning mumlar, eller att det är svårare  
att höra vad som sägs när du ser på TV? Oavsett ditt hörselbehov finns  
HEARING Hörsel & Butik här för dig.

Vi är den familjära mottagningen, leverantörsoberoende och auktoriserad  
av Region Stockholm. Vi har stort utbud av moderna hörapparater  
och hörseltekniska hjälpmedel. 

Välkommen att besöka oss på Kaplansbacken 5, Kungsholmen.

Boka tid på vår hemsida: www.hearing.se

Du kan även nå oss via tel: 08-33 51 00 eller e-post: mail@hearing.se

Patientavgift enligt Region Stockholm, frikort gäller.



Jag fylls av beundran och tacksamhet
Det här numret av Alma var tänkt att handla om att vi går mot ljusare tider, att våren är på väg in och pandemin 
på väg ut. Men nu överskuggas hoppet av mörka tankar. Ett fasansfullt krig pågår alldeles i vår närhet. En ny 
verklighet har förändrat allt, framtidstron har förvandlats till en oförutsägbar morgondag. Tryggheten i världen 
har visat sig vara bräckligare än någon vågat ana. En handfull män i Moskva har tagit sig rätten att bestämma över 
liv och död.  

Det hjältemodiga ukrainska folket strider, blöder och stupar för allas vår frihet. Våra tankar bär oss tillbaka till 
broderlandet Finlands kamp för åttio år sedan, liksom till våra grannars, Danmark och Norge, motstånd mot 
ockupationsmakten.

Mörka minnen som bleknat med åren kommer tillbaka till mina föräldrar. Så också för mig och många andra som 
fått händelser berättade för oss. Krigets sargande spår löper från generation till generation.

Födda i Värmland, som grannar till Norge, kom mina föräldrar nära kriget med ständiga flyglarm och mörklägg-
ningar. Min mamma bodde i Karlstad och sprang från och till ned till det förutbestämda skyddsrummet på Södra 
Klaragatan 10 när ”Hesa Fredrik” upplät sin varnande stämma över staden. 

Min pappa är uppvuxen i Vitsand, inte långt från norska gränsen, och hörde till de familjer som fick överlåta sina 
”strategiskt placerade” hus till militära ändamål för att själva evakueras till annat boende i närheten. Pappa var för 
ung för värnplikten medan hans äldre bröder kallades in till landets försvar. 

Den 24 februari 1943 nödlandade en tysk Junkers 52:a i Lekvattnet i Norra Värmland. Planet var ett kurirflyg på 
väg från Finland till Norge. Sikten var mycket dålig vilket tvingade piloten att ta mark.

På post stod en 17-årig hemvärnsman vid namn Nikolaus Andersson. Ensam ryckte han ut med sitt gevär och till-
fångatog den tyska besättningen. När Nikolaus kom fram till landningsplatsen såg han hakkorset avteckna sig på 
stjärtfenan och folk röra sig i planets inre. Nikolaus beordrade ut besättningen med händerna över huvudet. Nitton 
man och en kvinna räknade han in. En granne kom till hjälp, denne eskorterade det tyska befälet och två till, till 
närmaste militärförläggning för förhör.

En dryg timme senare anlände en svensk patrull under befäl av en fänrik. Fänriken beordrade 17-åringen att stå 
i givakt, men som den lekvattning han var, brydde han sig inte om sådana fasoner. Så småningom fick Nikolaus 
kungens medalj och ansvariga befäl hamnade inför krigsrätt, samtliga friades dock från alla anklagelser.

När jag ser TV-inslag från Ukraina där unga män och kvinnor, beväpnade och beredda för strid, bevakar sina städer 
och slåss för rätten till sin frihet, fylls jag av beundran och tacksamhet.

Jag tänker osökt på hemvärnsmannen Nikolaus Andersson i Lekvattnet. 

Och på mina egna barn. 

Ulfs

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

UNDRINGAR
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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 55 568 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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En orolig tid
Vårt trygga Norden har blivit en orolig del av världen efter Rysslands invadering av Ukraina. Kriget känns 
overkligt och nära. Människor på flykt undan kriget strömmar över Europas alla gränser. Hjälpviljan är stor och 
behoven större än någonsin. Vi behöver alla hjälpas åt solidariskt och hålla ut. 

Läs mer på sida 8–9 hur Svenska Röda korset arbetar under krigssituationer i världen. Samt hur du själv kan 
förbereda dig om en kris eller kriget kommer. 

Ideella organisationer är vana att samverka inom olika ändamålsområden. Inom Blomsterfonden håller vi 
våra uppskattade Alzheimercaféer i samverkan med Röda korset Djursholm och Alzheimerfonden, se mer 
information om kommande Alzheimercafé på sidan 9.

Blomsterfondens 100-årsfirande har präglats av en ovanlig tid. På grund av pandemin startade vi jubileumsåret 
först på vår officiella födelsedag den 27 maj 2021, och i samband med vår föreningsstämma nu i maj tar firandet 
slut. Tills dess vill vi att du följer vår jubileumswebb och tar del av de aktiviteter som våren bjuder på.

Blomsterfonden har också den stora glädjen att meddela att H.M. Drottningen är beskyddare för Blomster-
fondens 100-årsjubileum. Firandet avslutas med invigningen av Drottning Silvias Jubileumsstig i Liseberg, 
Älvsjö den 20 maj 2022, se mer information på sidan 12–13.

Årets föreningsstämma går av stapeln den 31 maj och blir Blomsterfondens första hybridstämma. En hybrid-
stämma innebär att föreningsstämman hålls både digitalt och fysiskt. En sådan stämma möjliggör att fler 
medlemmar runt om i landet kan engagera sig och påverka föreningens beslut, se kallelse till stämman 2022 på 
sidan 16–17.

Tillsammans skapar vi framtidens Blomsterfonden i 100 år till!

Christel Jansson, Chefredaktör Alma

christel.jansson@blomsterfonden.se

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

KRÖNIKAChristels
Svar: Kvinnoquizet : 1B, 2A, 3B, 4A, 5C, 6B, 7C, 8B, 9C, 10B, 11B, 12C, 13C, 14B, 15B, 16C, 17B, 18C, 19C 20C, 21A 22B, 23B, 24B.
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Det finns fortfarande möjlighet att köpa ett eget exemplar av  Barbro Ingvaldssons 
färgsprakande och omtyckta jubileumstavlor

Solig gemenskap på Körsbärsvägen. Övriga motiv kommer 
från Röda bergen, Ringvägen, Liseberg och Svalnäs.

Blomsterfondens uppskattade jubileumsbilder, målade av stockholmsskildra-

ren Barbro Ingvaldsson säljs genom vår webbshop, signerade och numrerade 

av konstnären i begränsad upplaga.

https://shop.blomsterfonden.se/

Målningarna som finns med fem olika motiv är framtagna i Fine Art Print-tek-

nik, numrerade och signerade av konstnären själv. Motiven är tryckta på 

100-års-åldersbeständiga ark från världens ledande tillverkare av konstpapper, 

Hahnemule. Formatet är 53 x 43 cm. Priset per styck 1 500 kr.

NYHET! Nu kan du välja att få din inköpta jubileumsbild hemskickad med 

posten, för hämtning på ditt närmaste utlämningsställe.

Se även info om vernissage på sidan 16!
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Skicka din text per e-post till alma@blomsterfonden.se  eller med vanligt brev till Föreningen Blomsterfonden, ”Skriv till Alma”,  Box 110 91, 100 61 Stockholm. Max 1000 
tecken inklusive mellanslag, men 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. Redaktionen avgör alltid 
vilka insändare som publiceras.

Skriv till Alma! Vi vill gärna att du skriver några rader. Delar med dig av relevanta saker som har ett allmänintresse. Det kan handla om senior- och 
äldrelivet, men lika väl vara allt från samhällsfrågor till rena personliga betraktelser och funderingar. Så fatta pennan, skriv till oss !

Hej Alma!

Minnet är förrädiskt och falnar med åren. 
Jag är nog en av få nulevande som träffat Alma Hedin. Hennes 
pondus och karisma är dock ett starkt kvarstående minne som 
trotsat glömskan.
Jag var i 11-årsåldern med min far till hans arbete på Blomster-
fonden som då låg vid Kungsträdgården. Jag blev presenterad 
för en imposant och vänligt intresserad dam i klänning av 
sidenmoire’. Vilket nog bidrog starkt till intrycket och till att jag 
fick lära mig detta ord.
Sedan var det Dagens Spegelbilder på biograf Spegeln där det 
förutom krigsjournal också ingick en snutt Kalle Anka.
Det är roligt att lämna en sentida hyllning till Alma med några 
förhoppningsvis sångbara verser.

Alma (Melodi: Nu grönskar det i dalens famn)  
När Alma går i blomstergård 

en skön blomsterparad 

då tänker hon att hälsovård 

är bäst bland gröna blad 

Hon vecklar ut sin stora plan 

att bygga trygga hem 

En god ide’ som får gehör 

hos stadens styresmän 

Nu har det gått ett hundra år 

sen’ första stenen lagts 

och årsrika nu ofta får 

reträtt i ett palats 

Till Alma våra tankar går 

med denna jubelsång 

Ditt stora livsverk än består 

och blommar gång på gång!

Hälsningar

Carsten Hammar

Hej Alma!

Här kommer en dikt i italiensk sonettform om den vackra 
björken som står i parken på Svalnäs, minst 80 år gammal men 
kanske 250, vem vet? Fotot är taget tidigt på juldagen. 

Trasfröken  

I Svalnäsparken står hon sedan länge,

månn´ satt som planta än i Palmes dagar,

men vindblåst dit som frö i dessa hagar

blev björken nog, och likaså dess hänge.

Med grenarna hon famnar Värtans vindar.

Hennes lövdräkt svepande, men hårt i blåst,

och frusen stel när vi i julnatt om oss låst 

hon står där stolt bak´ Svalnäsgårdens grindar.

Det spörs om björken fått sitt namn av Gunnel,

ja Vallquist, hon som ofta härförleden

såg Frejas björk från morgonsim i poolen

Än skönt hon står, som i en blomstertunnel.

Ja, ni bör alla komma hit och se den,

en vårdag med en kaffetår i solen.

Georg Sjöberg, boende och flaggman på Svalnäs

HeJ Alma!

Jag vill tacka så mycket för boken jag vann i utlottningen i 
decembernumret: biografin över Karolina Widerström, En 
Qvinna Läkare! Jag blev så glad: Karolina Widerström är en 
idol för mig och boken är underbar!

Vänliga hälsningar
Birgitta Bolinder



När Sergels Torg blev Sergels Torg

Från början kallades platsen, mitt i Stockholm, för Sveaplatsen 
eller Malmtorget. Efter en idé av Evert Taube (!) blev namnet 
istället Sergels Torg. Torget, inkl ”Plattan”, blev klart 1967 och 
invigdes under pompa och ståt av Blåscorpset Kårsdraget vid 
Stockholms Universitets Studentkår. Jag vet, för jag dirigerade - 
dagen till ära i hög hatt.
Rondellen, strax öster om Plattan ritades/uppfanns av det danska 
geniet Piet Hein, död -96, som skapade den s. k. superellipsen, 
genom att ändra den traditionella ellipsens formel. Härigenom 
fick man en böjning som förenklade kurvtagningarna för trafiken.
”Genom superellipsen var de trafiktekniska problemen lösta och 
en symbios av den rektangulära och den elliptiska formens skön-
het hade uppstått”.
Superellipsen användes senare som form för bord (Bruno 
Mathsson), smycken m.m. Men det är en annan historia, liksom 
när Kårsdraget senare samma år invigde Storgatan i Södertälje, 
liksom studenthemmet i Kungshamra, liksom...

Hälsningar
Peter Kvant
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Nedanstående lilla skrift lärde jag mig av grannen 
1962. Jag har ingen aning om varifrån den här-
stammar. Hälsar Tage Karnhag.

Ni vann ny musik att bli bitna av:

En präktig medicin jag vet, som kan förlänga vära dagar, 

till 100 år i allmänhet och mycket mer om man behagar. 

Receptet mycket enkelt är och priset ingen roll just spelar, 

man gör sig bara det besvär attt blanda samman fyra delar, 

en handfull vilja, prima god och självförtröstan några droppar, 

en liten nypa tålamod, men gott humör tre fyra koppar. 

Man hela rasket sammanrör, med föresats att man ej spiller, 

och utav blandningen man gör små 

Anti Pusti Lippi Piller. 

Och när det stundom händer så, att svårmod trycker själ och sinne 

att ledsamheter kommer på och olust bor i hjärtat inni 

om man så illa far, som räv i sax och varg i giller, 

så går det över om man tar ett 

Anti Pusti Lippi Piller. 

Om motigheter kommer på, som Gudbevars så ofta händer, 

och Tadlet stundom naggar vill och avundsjukan visar tänder 

och kommer ondskans hela här så fråga blott vad packet vill er, 

och tillse blott att ni förtär ett 

Anti Pusti Lippi Piller 

Och är man lite kärlekskrank och är man svartsjuk utan måtta 

om man emellanåt är pank och fattig som en kyrkoråtta, 

om vid förtvivlans gräns man står och hyser dumma dumma griller

så går det över om man får ett 

Anti Pusti Lippi Piller 

Och har man ont i sina knän och foten lider av podager 

och plågas utav migrän, och magkatarren gör en mager 

att dricka brunn det är nog bra, men det båd tid och päng förspiller 

den bästa hjälpen är att ta ett 

Anti Pusti Lippi Piller 

Den medicinen är charmant, den stärker kroppen, livar själen, 

Den gör en stackare galant från hjässan ända ner i hälen. 

Bra medicin är fläderte och engelskt salt och flusspastiller 

Men högst värderar jag av allt små 

Anti Pusti Lippi Piller 

• Anita Boberg, Stockholm

• Anders Lizell, Stockholm

• Sanna Calén, Stockholm

får var sitt exemplar av 
Smile-plattan Phantom 
Island, personligt signerat 
av Jocke Åhlund och Björn 
Yttling.

G r a t t i s !

HEY YOU!

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 ,,,,

• Anette J:son Skog, 
  Bagarmossen

• Åsa Bergdahl, 
  Stockholm

Lyckliga vinnare i utlottningen av den 
omtalade boken Kvinnofångar är:

Bokens författare

Christina Kjellberg



Där kriser, krig och naturkatastrofer inträffar finns Röda 
Korset på plats för att hjälpa utsatta människor i nöd. Över 
hela världen. I uppdraget ligger även att stötta dem som 
tvingas fly och värna deras rättigheter i krig. Organisationen 
kämpar också för god, jämlik hälsa och en för alla menings-
full vardag.

Alma träffar Karin Rhenman, ordförande för Svenska Röda 
Korsets Djursholmskrets, och hennes företrädare på posten, 
Agneta Bramstedt, för ett samtal om stödet till det ukrainska 
folket, lokal krishjälp och det dagliga idoga arbetet för äldres 
bästa.

Röda Korset verkar på ett internationellt plan för att opartiskt 
lindra mänskligt lidande med stor respekt för alla människors  
lika värde. Organisationen finns på plats i närmare 200 länder 
och har välfungerande logistiska lösningar som samordnar 
och levererar adekvat hjälp till rätt plats, säkert och på mycket 
kort tid. När signalen från krishärden kommer in centralt 
till Svenska Röda Korset går det fort. Budskapet sänds utan 
fördröjning vidare till lokalföreningar över hela Sverige som 
vet vad de ska göra i skarpa lägen. Civilsamhället sluter upp 
och bidrag och annan hjälp strömmar in. Kunskapen och 
erfarenheten av att privatpersoner når fram med sitt stöd 
genom Röda Korset är stor. Rent vatten, mat, värme och vård 
är primära behov som måste säkras. 

– Efterfrågan på medel svämmar över sina bräddar just nu. 
Vi och alla andra Röda Korset-kretsar, har skickat iväg 
mycket pengar som samordnas centralt för att göra största 
möjliga nytta i slutänden. Flyktingströmmen från Ukraina 
nådde också Djursholm tidigt, när 87 personer anlände och 
fick tillfälligt tak över huvudet i Norrängsgårdens Sporthall. 
Varifrån de flyttar vidare efter hand till mer permanenta 
boendelösningar. Vi vill hjälpa så mycket vi kan, och har 
därför öppnat Röda Korsets intilliggande lokal att tjäna 
som mötesplats för alla som kommit till oss från Ukraina. 
Vi bjuder på fika och en lugn plats för social samvaro. En 
stor del av de som bor på Norrängsgården är barn varför det 
startats en leksaksinsamling för att kunna erbjuda de små lite 

lekglädje i allt det allvarliga och nya. I vårt café är vi också 
lyckliga att ha en duktig tolk i våra volontärled. Olga som 
bott många år i Sverige är en ovärderlig kraft i vårt arbete. 
Att vi kan förstå varandra över språkmuren är a och o för 
de som kommit till Djursholm och för oss som försöker bistå 
dem.

Arbetet för flyktingarna från Ukraina är mycket viktigt, men 
den normala verksamheten måste fungera som den ska även 
i kristider. Det finns väldigt många seniorer som behöver 
stöd av Röda Korset för att klara sig och få lite guldkant på 
tillvaron. 

– Vårt fokus ligger i första hand på att stödja och hjälpa äld-
re människor i civilsamhället, våra donationsmedel riktar 
naturligt in oss på det. Vi har ett digert program med arran-
gemang, aktiviteter och erbjudanden för seniorer och äldre 
som är bosatta i vår geografiska krets.

Röda Korset i Djursholm jobbar modernt med egen hemsida 
och ständig närvaro på sociala medier för att samla in pengar 
och engagera nya volontärer till verksamheten. På detta sätt 
sprider man också vetskap och intresse för vad man har att 
erbjuda. Man använder sig även av mejlutskick och natur-
ligtvis postala brev till alla man inte kan nå digitalt.

 – Den ofrivilliga ensamheten är mycket utbredd även i våra 
områden. Många tappar med åren både sin sociala kompetens 
och själförtroendet att söka nya vänner, något som corona-
pandemin ytterligare har bidragit till. Vi försöker nå ut på 
olika vis och få in dem i gemenskap och glädje igen. Andra 
blir översprungna av den digitala framfarten och känner sig 
dubbelt utanför.

Djursholmskretsen arbetar mycket aktivt med besök på äldre-
boenden där man bjuder på högläsning och musikunderhåll-
ning. Även under pandemin har det musicerats för de äldre. 
Då i trädgårdarna utomhus. Volontärer går med på prome-
nader och agerar bokbud till och från bibliotek.

– Vi tog för ett tag sedan över en mötesplats för seniorer som 
kommunen lade ner. Nu driver vi den i egna lokaler och tar 
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Vi finns till för våra medmänniskor 
I vår lokala närhet och i världen

Karin Rhenman och Agneta Bramstedt
Svenska Röda Korset Djursholmskretsen
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Vi finns till för våra medmänniskor 
I vår lokala närhet och i världen

Karin Rhenman och Agneta Bramstedt
Svenska Röda Korset Djursholmskretsen

kostnaderna. 25 personer riskerade att från dag till annan bli 
av med sin fasta punkt i tillvaron. Här kände vi att vi kunde 
gå in och hjälpa till.

Det digitala utanförskapet är påtagligt bland de äldre vilket 
bekämpas med kurser i ”Digitala tjänster”. Brott mot per-
soner som är till åren komna blir allt vanligare, detta är åter-
ommande rapporterat om i media. Föreläsningar om hur man 
ska skydda sig mot kriminalitet har hållits under våren. Nya 
kurser kommer längre fram.

– Sedan 2008 har vi med stor framgång drivit Alzheimer 
Café i samarbete med Blomsterfonden och Alzheimerfonden 
på Svalnäs i Djursholm, berättar Agneta, över 6000 besök hos 
oss är gjorda hittills. Vi var nummer två ut i Sverige. Alz-
heimercafeer finns världen runt och är från början en hol-
ländsk idé som skulle motarbeta isoleringen av drabbade 
personer och deras anhöriga. I Djursholm arbetar vi med en 
kombination av underhållning, gemenskap, föreläsningar 
och information om bland annat forskning och framsteg på 
området. Vi vill att cafeet ska fungera som ett öppet fönster 
för anhörigstöd. I maj startar vi igen efter uppehåll under 
pandemin.

Nystart på Alzheimer Café med framtidsplaner och 
musik för sinnet och minnet
Varmt välkomna till Villa Svalnäs på Alzheimer Café, 
torsdagen den 19 maj kl. 14 – 16

Vi bjuder in till ett första café på Villa Svalnäs i Djursholm 
där vi pratar om framtiden och njuter av musikalartisten 
Jenny Asterius Perssons allsångsvänliga konsert ”Säg det i 
toner” med musik för sinnet och minnet.

  

Jenny Asterius Persson

För Jenny Asterius Persson är 
musik livet. Hon är utbildad 
musikalartist och skådespelare 
och har medverkat i flertalet 
musikaler, shower och långfilmer 
både i Sverige och Danmark. 
Dessutom är hon fältartist och 
har underhållit Sveriges soldater i
Afghanistan. ”Säg det i toner” är allsångskonserten med de 
finaste och svängigaste låtarna från 1920 till idag. Det är 
musik för sinnet och minnet!

Karin Rhenman, ordförande för Svenska Röda Korsets Djursholmskrets med Agneta Bramstedt, tidigare ordförande.



10 Blomsterfonden

Äntligen är den klar! En speciellt framtagen medlemsresa 
för att fira Blomsterfondens 100-årsjubileum och möta 
blomsterprakten i Skåne. Resan arrangeras av Reseskaparna 
och vår reseledare är skånekunniga Charlotte Wallenholm, 
som tar er med på en rundresa i sitt Skåne med ett härligt 
blomster- och odlingstema. 

Vi besöker alltifrån stora etablerade trädgårdar och parker, 
till privata, mindre trädgårdar där vi träffar deras skapare. 
Vi möter landskapsarkitekt Mona Wembling, som ritat 
Blomsterfondens jubileumsrabatter och jubileumsstigen i 
Liseberg. Vi träffar rosdrottningen Sylvia Wihlborg i hennes 
trädgård på Kullahalvön. I backarna vid Hällåkra vingård får 
vi se välkände John Taylors Cideräppelodling. 

I Norrvikens trädgårdar guidar Ingrid Persson Skog oss runt 
bland historia och blommande rhododendron, och vackra 
Sofiero möter vårt sällskap med kunnig guide som berättar 
om dess kungliga historia och slottsträdgård. I den Engelska 
trädgården, norr om Simrishamn, är det en av trädgårdens 
skapare, Anette Cato, som berättar. 

Under fyra dagar och tre nätter bor och njuter vi av något av 
det bästa som Skåne har att erbjuda. Vid Hovs Hallar möter 
vi naturen och svensk filmhistoria. På Flädie Mat & Vin bor 
vi i unik skånsk vingårdsmiljö och äter mat lagad efter säsong 
på bästa råvaror från Skånes skogar och åkrar. På familjära 
Hotell Svea bor vi precis vid havet i pittoreska Simrishamn.

   

på jubileumsresa med blomstertema, 5–8 juni 2022

Följ med till Skåne

Bokning: Gå in på www.blomsterfonden.se . I reseinformationen hittar du en bokningslänk 
till vår samarbetspartner Reseskaparna. Du kan också ringa 08-94 40 40.



Lokalguide Bjäre & Norrviken 

Ingrid  Persson Skog är guide med Båstad och Bjäre som special-
områden. Hon berättar gärna om denna lättälskade trakt för 
sina gäster. Här rör vi oss i svindlande vackra miljöer, alltid med 
havet inom räckhåll. Som guide levererar hon med substans, 
humor och inlevelse.

Resfakta
I priset ingår:
• Reseledares tjänster
• Del i dubbelrum 3 nätter med frukost
• 3 middagar
• 2 luncher
• Bussresa Skåne 4 dagar
• Inträde och visning av Norrvikens trädgårdar
• lnträde och visning av Sofieros trädgård
• Inträde och visning av Sylvias trädgård
• Inträde och visning av Engelska trädgården
• Inträde och visning av Erkes trädgård och 
  Hällåkra äppelträdgård
• Besök och möten enligt program
• Lokalguiden Ingrid dag 1

Tillval: Enkelrum: 1 450 kr 
Vinprovning på Flädie vingård: 300 kr 
Tågresa Stockholm–Hässleholm t/r: ca 600 kr
Datum  5–8 juni 2022  

Pris 7 950 SEK per person

Dag 1 

Norrvikens trädgårdar och Bjärehalvön 

Tågresa till Hässleholm, där vår buss och Charlotte möter 
oss på stationen. Blomsterfondens stödperson möter de 
som så önskar på centralen för tågresa från Stockholm. 
Vi reser till ett färgsprakande Norrvikens trädgårdar där 
vår lokalguide för Bjäre, Ingrid Persson Skog, ansluter. 
Hon tar oss med på en trevlig rundtur på Bjärehalvön med 
besök i pittoreska Torekov. Sedan Hovs Hallar, där vi skall 
bo och äta en god middag. Detta var inspelningsplatsen 
för lngmar Bergmans ”Det sjunde in-seglet”. Hit kommer 
cineaster från hela världen. Här finns ett mångtusenårigt 
landskap där historien alltid är nära.

Reseledare 

Charlotte Wallenholm är vår Skånekunniga reseledare på Blomster-

fondens jubileumsresa. Hon arbetar bland annat med webbre-

daktion, kommunikation och som skribent åt Blomsterfonden, 

men har en bakgrund som bussguide och reseledare samt många 

år i flygbranschen. Hon bor sedan mer än 15 år tillbaka i Smyge-

hamn och har stor lokalkännedom, trots att hon ännu inte har tagit 

den skånska dialekten till sitt hjärta.

Stödperson från Blomsterfonden 

Christel Jansson från Blomsterfonden är med som stödperson på hela 

resan. Hon har lång erfarenhet av Blomsterfondens verksam-

het och arbetar bland annat som ansvarig utgivare av medlems-

tidningen Alma, men har även en bakgrund som sjuksköterska. 

Christel kommer att möta de resenärer som väljer att ansluta med tåg 

från Stockholm.

Dag 3 

Söderslätt, Hällåkra, Erkes trädgård, Smygehuk

Vi reser söderut mot Hällåkra gård, där familjen Hansson 
odlat vin sedan 2003. John Taylor har en cideräppelträdgård 
här som vi får veta mer om över en god lunch. Nästa smul-
tronställe är hemma hos landskapsarkitekt Mona Wembling i 
hennes privata trädgård. Sedan till Smygehuk och Söderslätt 
vidare till Österlen och Simrishamn, där Charlotte berättar 
om sina hemtrakter. Vi bor på anrika Hotell Svea och äter 
gemensam middag med en väl genomtänkt meny skapad av 
Sveas fantastiska kockar.

Dag 2

Rosdrottningen, Sofiero och Flädie Mat & Vin

Vi besöker ”Rosdrottningen” Sylvia Wihlborg i Mölle, där hon 
visar oss sin egen privata trädgård. Det är en vackert rums-
indelad trädgård i engelsk stil, med slingrande stengångar, 
rosor, perenner, damm, fina häckar och växthus. Sedan styr 
vi bussen mot underbart vackra Sofieros slottsträdgårdar 
där tusentals praktfulla rhododendron och kunniga guider 
väntar oss. Vidare söderut till Flädie Mat & Vingård och en god 
middag. Köksmästare Lena Ylipää Abrahamsson står för grön 
mat, närodlat, närproducerat och råvaror ur skogens skafferi.
 

Dag 4 

Engelska trädgården, Stenshuvud, Kiviks musteri

Efter frukosten beger vi oss norrut till den prisbelönta Engelska 
trädgården nära Kivik. Trädgården är på ca 3000 kvm och in-
delad i många olika rum. Här finns mycket av det som vi upp-
skattar mest i engelska Arts- and Crafts-trädgårdar. En av 
skaparna, Anette Cato, leder oss runt i trädgården och svarar 
på frågor. Sedan blir det vildare natur i nationalparken Stens-
huvud och en vandring till Kiviks musteri och egentid för 
lunch. Därefter åter till Hässleholm för tågresa till Stockholm 
eller annan hemort.

Vill du veta mer om dagsprogrammen, gå in på www. blomsterfonden.se. Där finns mera att läsa om samtliga dagar!

Foto av Ingrid Persson Skog: Ulrika Käck
Blomsterfonden 11
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Vi känner stor glädje på Blomsterfonden för att 
H.M. Drottningen valt att vara beskyddare för 
föreningens 100-årsjubileum. Drottning Silvias 
kända engagemang för äldre och demensvård gör 
hennes beskyddarskap till ett än mer värderikt 
åtagande, som är fröjdefullt för de boende och 
sporrande för medarbetarna.

Blomsterfonden har under jubileumsåret satsat på 
att utveckla och förbättra sina utemiljöer med mer 
blomsterprakt och fler stimulerande mötesplatser. 
Vi anlägger nya vackra rabatter, odlingsplatser och 
skapar bättre möjligheter för minnesträning med 

H.M . Drottningen är beskyddare för 
Blomsterfondens 100-årsjubileum

hjälp av dofter och andra sinnen. Firandet avslutas 
med invigningen av Drottning Silvias Jubileumsstig i 
Liseberg, Älvsjö i maj 2022. Mer info om detta kommer 
senare på vår hemsida.
När Blomsterfondens nya seniorboende i Liseberg, 
Älvsjö, invigdes 1958 var det Drottning Louise som 
åtagit sig uppgiften som beskyddare. Vid Blomster-
fondens 40-årsfirande 1961 återvände drottningen till 
Liseberg. Denna gång för att plantera ett vårdträd, en ek 
som idag efter 60 år har vuxit sig stor och ståtlig 
och kommer att vara en naturlig del av den nya 
jubileumsstigen.
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Drottning Silvias Jubileumsstig

Grill-
hage

Boulébana

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Orienterings-
tavla

Blomsterfondens ordförande Ewa Samuelsson
– Det var med stor glädje Blomsterfonden mottog 
beskedet om att H.M. Drottningen åtar sig 
beskyddarskapet för föreningens 100-årsjubileum samt 
vill ge sitt namn åt Blomsterfondens jubileumsstig.

Blomsterfondens vd Ulf Thörnevik
– H.M. Drottningens engagemang för de äldre knyter 
samman kungahusets historia av delaktighet på ett fint 
sätt och gör att vi känner oss stärkta i vårt arbete för 
hem och vård för äldre de kommande 100 åren. 

Invigningen av Drottning Silvias Jubileumsstig kommer att avsluta 
Blomsterfondens 100-årsjubileum. Stigen med alla fina planteringar 
är skapad av landskapsarkitekt Mona Wembling, som även designat 
jubileumsträdgården i Sofiero.

Planteringarna förverkligas som bäst av duktiga trädgårdsmästare på 
plats i hjärtat av föreningens anläggning i Liseberg. Som skissen visar består stigen 
av sex olika specialdesignade områden i samklang med naturen och de aktiviteter 
som ständigt pågår i trädgården mellan husen. 

En orienteringstavla med berättande texter om varje område kommer att sättas 
upp. Likaså kommer bänkar att placeras ut för den som vill vila benen en liten 
stund eller slå sig ned för att diskutera blommor och blad med en granne eller vän. 

Vill du vara med och donera en jubileumsbänk ska du gå in och läsa mer på 
www.blomsterfonden.se/jubileumsbänk. 
Du kan också mejla kommunikationschef Christel Jansson direkt på christel.
jansson@blomsterfonden.se. Alla donerade bänkar förses med plakett med text 
som donatorn bestämmer, inom givna regler. Upp till tre personer kan dela på en 
bänkdonation.

Skänk en bänk!
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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 och annat 
allmänt om Blomsterfonden 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.



!

         Ljuset är tillbaka, våren och fågelsången också, isen och halkan på gator och trottoarer har 
smält bort. Även coronapandemin är på reträtt efter lång och ständig närvaro. Vi har äntligen 
kunnat öppna nya och återstarta gamla aktiviteter för gemenskap på våra seniorboenden. Vi ser 
över alla arrangemang som är till glädje för våra boende. Det är också dags för våra populära 
basarer igen, håll utkik efter dem i våra nyhetsbrev. 

Men säg den glädje som får gro ostörd. I vår närhet pågår ett orättfärdigt krig som berör oss alla 
i det djupaste av våra sinnen och de äldre tvingas än en gång uppleva oron och minnas rädslan 
från barn- och ungdomen.

Låt ljuset besegra mörkret

Christel Haglund
vård- och omsorgschef, 
stf VD på Blomsterfonden

”
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Vi ändrar därför vårt Coronajournummer till ett mer allmänt trygghetsnummer för våra boenden, så att de även fortsätt-
ningsvis kan hålla sig informerade om pandemiläget, men också ringa och prata om sina känslor för det som nu händer 
i världen, numret är öppet att ringa alla dagar. Särskild information har gått ut till alla boenden. Vi har också fått många 
samtal och frågor om skyddsrum på våra anläggningar och informerar löpande om detta till hyresgästerna.

Blomsterfonden följer utvecklingen i Ukraina noga, tar del av och förmedlar de råd som myndigheterna ger oss. Om du 
känner oro och behöver någon att prata med, kan du, förutom Blomsterfondens eget trygghetsnummer, ringa något
av följande nummer.

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80 (kl.21.00-06.00)

MIND (Äldrelinjen): 020-22 22 33 (vardagar klockan 8-19 och på helger klockan10-16)

Det finns också mycket saklig information att hitta på internet:.

MSB 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

www.msb.se

Krisinformation.se 
Samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser

www.krisinformation.se

Dinsäkerhet.se
Samlad information om krisberedskap, totalförsvar och varningssystem

Röda Bergen

Ingång sker via Sätertäppan

5 vid lilla trädgården

VÅRBASAR

7 maj, kl. 10-14

Kaffeservering

Välkomna!

 

Vår personal behöver 
få sin välförtjänta 
semester i sommar
Är du undersköterska eller sjuksköterska 
och vill arbeta som vikarie i något av våra 
team under sommaren, hör av dig redan idag. 
Känner du någon som skulle passa, tala om 
detta för hen. 

Mejla till rekrytering@blomsterfonden.se 
så får du all information du vill ha och 
behöver. Välkommen!

Ett tydligt vår-
tecken i Liseberg
Som snödroppar och glasstrutar 
kommer de fram. Boulékloten. Och 
de är lika välkomna varje vår.
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Blomsterfondens styrelse och ledning 
kallar till föreningsstämma 2022

Datum: tisdagen den 31 maj

Tid: kl. 17.00, registreringen börjar kl. 16.00

Plats: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5 i Stockholm 

Närmaste t-bana: S:t Eriksplan

Efter två år av pandemi och restriktioner är det nu äntligen 
dags för en föreningsstämma där vi kan träffas och får avsluta 
vårt jubileumsfirande.

Fysiskt och digitalt deltagande

Nytt för årets stämma är att du som medlem kan välja hur du 
önskar delta, fysiskt på plats eller digitalt. För dig som deltar 
digitalt kommer röstningen ske via ett röstningsverktyg. För 
att kunna rösta via verktyget behöver du en smartphone eller 
läsplatta med BankID installerat.

Anmälan

Anmäl dig gärna via anmälningsformuläret på vår hemsida: 
www.blomsterfonden.se. Du kan också mejla till medlem@
blomsterfonden.se eller ringa på 08-555 94 751 senast den 
16 maj. Vänligen uppge namn, personnummer samt hur du 
önskar delta när du anmäler dig.

Att tänka på

• Din medlemsavgift för 2022 måste vara betald för att du ska 
kunna anmäla dig.

• Önskar du delta digitalt och är ovan med digitala verktyg? 
Vänligen ange det i din anmälan så ger vi dig lite tips och råd 
inför stämman. 

Stämmomaterial

Dagordning och övrigt stämmomaterial kommer att publiceras 
på hemsidan samt mejlas ut till alla anmälda. Till dem som ej 
har e-postadress registrerad hos oss skickas materialet postalt 
ca 10 dagar innan stämman. Observera att vi endast kommer 
ha ett fåtal exemplar upptryckta på stämman, detta i enlighet 
med våra hållbarhetsmål att minska på överupplaga av tryck-
saker.

Stort tack för att du engagerar dig i Blomsterfondens verksam-
het för äldre och gör din röst hörd på årets föreningsstämma!

Välkommen på vernissage med 
Blomsterfonden och konstnären 
Barbro Ingvaldsson
I början av maj bjuder Blomsterfonden in sina medlemmar till Ringvägen för 
vernissage och avtäckning av föreningens jubileumstavlor tillsammans med 
konstnären Barbro Ingvaldsson.
Mer information om detta kommer via nyhetsmejl under april. 

Alla hyresgäster inom Blomsterfonden kommer att få separata inbjudningar 
via mejl och anslag i portarna på respektive seniorboende.



SVEN
INGVARS

SPELAR
PÅ STÄMMAN

31  MAJ

ANMÄL DIG I GOD TID, PLATSERNA ÄR BEGRÄNSADE
FÖRST TILL KVARN GÄLLER FÖR DEN FYSISKA STÄMMAN!
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Alma tittar in till Lennart Wicander på Tallgårdens äldre-
boende med anledning av att han nyligen fyllt hundra. 
100 år av öden och äventyr och ett långt yrkesliv inom sjöfart 
och shipping.

– Att transportera gods, mest frukt i alla former, från 
Medelhavet till hamnar och mottagare runt om i Europa, 
blev mitt liv. Först som anställd inom Sveabolagen och sedan 
i det egna företaget, Interocean AB, tillsammans med två 
kompanjoner. Det var mycket spännande och intressanta år.

Interocean ägde inga egna båtar utan verksamheten byggde på 
ett gediget kontaktnät inom vilket transporterna samordnades 
och tonnage hyrdes in för varje specifikt fraktuppdrag. Ett 
välfungerande system som var miljömässigt hållbart och 
ekonomiskt riktigt för alla parter.

– Direkt efter värnplikten kom jag att börja arbeta inom bil-
branschen. Jag hade fallenhet för logistik och orderhantering 
vilket gjorde att jag skickades från Stockholm till Göteborg för 
att planera företagets ordermottagning även på västkusten. Det 
ena gav det andra och det var här sjöfarten och varvsindustrin 
klev in i mitt hjärta.

Lennart, som sedan barnsben varit mycket sportintresserad, 
gjorde lumpen i Östersund i ett idrottskompani med många 
likasinnade.

– Vi tränade dagligen, för min del var det i första hand fri-
idrottsgrenar, men vi spelade också fot- och handboll däruppe. 
Det var härliga dagar. Min närmaste träningskompis hette 
Henry Eriksson och hade stora framgångar på löparbanorna 
några år senare, en enastående idrottsman.

Henry Eriksson blev nationalhjälte när han 1948 vann olym-
piskt guld på Wembley Stadium i London. Han blev förste, och 

Lennart 100 år: Sjöfarten och sporten blev mitt liv. Ett bra liv.
tillsvidare ende, svensk att ta hem ett OS-guld på den klassiska 
sträckan 1500 meter.

– Vi ryckte in i samma veva som freden kom. Vi hade levt hela 
vår tonårstid i skuggan av kriget, med ständig oro, mörklägg-
ningar och ransoneringar. Vi såg hur vårt finländska broderfolk 
stred och alla små barn som skeppades över Östersjön för att 
komma undan den sovjetiska krigsmaskinen. Det totala vansin-
net som drabbade världen. Och nu ser vi historien upprepa sig, 
något som varken jag eller någon annan som var med på den 
tiden trodde var möjligt. Världen hade ju kämpat ned ondskan 
en gång för alla. Det vi nu följer på tv från Ukraina är omöjligt 
att ta in, vidrigt. Hur är ledarna i Ryssland skapta, vad är de 
för djävulska personer som samvetslöst bombar barn, gravida 
kvinnor och gamla människor sönder och samman? Som siktar 
in sig på barnhem, äldreboenden, skolor, sjukhus och teatrar. 
Som raserar hela städer och kulturarv för eftervärlden. 

Lennart gifte sig med Britt-Marie 1946 och fick två söner. 
Familjen slog sig 1955 ned i Hammarbacken i Danderyd där 
Lennart och hans fru bodde kvar till 2018, då de flyttade till 
Blomsterfondens äldreboende. Britt-Marie gick bort 2020 efter 
74 års äktenskap.

– Vi har det väldigt bra här på Tallgården, gemenskapen är 
utmärkt och personalen trevlig och hjälpsam i alla lägen. Vi 
umgås, spelar Bingo, tog förresten hem två spel igår, tränar i 
gymmet och träffas under dagarna. Ofta här i biblioteket som är 
jättemysigt att sitta och filosofera i. Vårsolen kommer in genom 
det stora fönstret, vandrar sakta från vänster till höger (sveper 
med handen) och värmer oss, utsikten mot skogen är fin. Den 
ljusa årstiden är vi mycket utomhus. Det vore synd att klaga. Nu 
vill jag bara att det där förbannade kriget får ett bra slut också.  
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Almas reporter är på kattjakt på Tallgårdens äldreboende i Enebyberg. 
Jag smyger försiktigt runt i korridorer och samlingsrum för att om 
möjligt få en skymt av terapikissen ”Tallis”. Och visst, helt plötsligt dyker 
han upp, strosar fram till en boende som sitter och njuter av vårsolen 
som tittar in genom fönstret, och gör ett skutt upp i hennes knä. Han vill 
bli kliad bakom örat. Ibland ses han lifta med en rullstol från en våning 
till en annan. Han kommer och går som han vill, både inne och ute. Han 
är en sann trivselhöjare både för boende och personal på Tallgården. Han 
sprider lugn, trygghet och värme där han rör sig.

Detta är inte vilken katt som helst, utan är nogsamt rekryterad för sin 
uppgift. Han är en Neva masquerade, en ras som är känd för sin intelligens 
och nyfikenhet. Dessa katter gillar att ”uppträda” och används därför ofta 
på cirkus och vid filminspelningar. 

Tallis är socialt mycket kompetent, följer sin familj i hälarna och ”pratar” 
mycket och gärna. På Tallgården har han många familjemedlemmar att 
umgås med och han bryr sig om alla. Och alla bryr sig om honom. Han är 
en ytterst inkännande terapeut som ger och tar med stort och varmt hjärta.

Jag letar vidare för att hitta ursprungsmatte, Ann-Sofie Edin, som arbetar 
som sjuksköterska och gruppchef på Tallgården.

– Idéen om en terapikatt fick jag för många år sedan i samband med att 
jag gick en utbildning  till diplomerad BPSD-administratör och började 
arbeta systematiskt i detta register (Beteendemässiga och Psykiska Symtom 
vid Demens). Året innan hade två våningar gjorts om till demensboende 
här hos oss, det ena gav det andra, så jag satte igång.

Ann-Sofie skissade på ett upplägg med en katt som ett led i att sätta in
alternativa omvårdnadsåtgärder för att minska symtom som t.ex. agi-
tation, depression och ångest. Vi strävade också efter att minska antalet 
mediciner och öka livskvaliteten för dem som har en demenssjukdom.

– Både riktiga och konstgjorda terapidjur har använts på många håll med 
genomgående ganska goda resultat, men jag ville ta det ett steg längre. 
Jag avsåg att kombinera katten med BPSD-registret för att kunna följa 
utvecklingen och mäta utfallet och effekterna av en terapikatt över tid. 
Dessutom är Tallis utvald med största möjliga noggrannhet. Först rasen och 
sedan individen. Den är dessutom elittränad för sin uppgift.

Ann-Sofie presenterade en projektplan för Blomsterfondens ledning, vilka 
inte tog lång tid på sig för att komma med sitt godkännande och fulla stöd 
för ett förverkligande.

– Det är en del av varför jag trivs så bra med att arbeta i Blomsterfonden, 
har man en tanke om något nytt eller förbättringar och underbygger sina 
idéer väl så dras inte något i långbänk. Man får stöd i sitt arbete. Det 
betyder så mycket för arbetsglädjen.

Ann-Sofies tankar har burit frukt, under 2019 belönades Tallgården 
med Danderyds kommuns kvalitetpris, där arbetet med BPSD-registret 
nämndes i motiveringen. Idag har en första lång studie gjorts, här till höger 
kan du läsa om effekterna av att ha en terapikatt i vården.

Studien finns att läsa i sin helhet på www.bpsd.se under fliken forskning 
och studier.

Tallis - terapikatten alla gärna vill hänga med
Tallis och Ann-Sofie

Effekten mättes med BPSD registret med skattningsinstrumentet NPI-NH Neuro-
psychi-atric Inventory– Nursing Home Version. Studien jämför skillnader i NPI-NH -
poäng från mars 2020 till mars 2021. De symtom som mätts med skattnings-
instrumentet NPI-NH är depression, ångest, agitation, apati och motorisk oro. 

• Totala NPI-NH poängen minskade med 39,44 %.

Minskning för de mätta symtomen i procent:

• Depression 58,33 %
• Ångest 43,82 %
• Agitation 52,31 %
• Apati 60 %
• Motorisk rastlöshet 22,88 %
• Användandet av Zopiklon minskade från två till ingen patient.
• Användandet av Oxascand minskade från en till ingen patient.
• En person hade Risperidon vid studiens start. I april hade två personer risperidon.
I januari 2021 hade behandlingen minskat till en person.

Oxytocin frisätts vid beröring och man har tittat på detta i studier och kommit

fram till att när man klappar ett djur frisätts oxcytocin, vilket leder till att stress

och oro minskar. Man har dessutom sett att vid ögonkontakt frisätts oxytocin och

man har därför fått bättre effekt av att klappa en levande katt, än en robotkatt.  

Effektbeskrivning
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Föreningen Blomsterfonden är årsbarn med lika och 
allmän rösträtt för kvinnor i Sverige. Båda fyllde 100 år 
under fjolåret. 

Detta tog riksdagens talman Andreas Norlén fasta på 
när han bjöd in ett antal kvinnor från Blomsterfondens 
seniorboenden, och delar av ledningen, till lunch i 
riksdagshusets lokaler.  

Besöket gick således i jubileets tecken, med både en 
intressant presentation av demokratiutställningen och 
rundvandring i riksdagshuset på programmet. Detta är 

Inbjudna blomsterfondare äter lunch 
med talmannen i demokratins tecken

 

som bekant säte för Sveriges riksdag och är beläget på 
Helgeandsholmen i centrala Stockholm med närhet till 
både Gamla stan med Kungliga slottet, liksom Operahuset 
och Kungsträdgården. Byggnaden uppfördes 1897–1905 
efter ritningar av arkitekt Aron Johansson. 

Från början ingick även lokaler för Sveriges riksbank i 
huset. Efter att tvåkammarriksdagen ersattes av en enkam-
mardito 1971 planerades en ombyggnation av bankdelen 
för att inrymma en nya plenisal, så som den ser ut idag. 
Detta gjordes 1980–1983 då Riksbanken flyttade till eget 
hus vid Brunkebergstorg. 

Besökarna från Blomsterfonden fick också se att talmannen 
har ett rörligt jobb där innehållet i kalendern ibland 
behöver stuvas om med kort varsel. Värdskapet övergick 
till förste vice talmannen som efter ett tag blev tvungen att 
kalla på andre vice talmannen Lotta Jonsson Fornarve som 
tillsammans med riksdagsdirektören Ingvar Mattsson tog 
hand om besökarna på ett alldeles förnämligt sätt. Maten 
var mycket god och samtalen trevliga och intressanta. Alma 
passade dessutom på att ställa några demokratifrågor till 
Lotta Jonsson Fornarve. Hennes svar finns att läsa på nästa 
uppslag. 

Väl hemma på Svalnäs igen frågade vi Ami Brywe och Birgitta 
Lilienberg om vad vad tyckte om lunchen hos talmannen:

Ami: 84 år. Yrke lärare. Arbetat i Danderyds kommun 1961–2019.               
Svalnäsbo sedan 2020. Aktiv i Svalnäs bibliotek.

Birgitta: 91 år. Yrke förskollärare. Arbetat i Danderyds kommun 
1970-1995. Svalnäsbo sedan 2000. Aktiv i Svalnäs olika aktiviteter 
bl.a. startat och drivit Linedance på Svalnäs i 17 år. 
                                                                         

Riksdagshusets väggar pryds av 
porträtt på Sveriges talmän och 
statsministrar genom tiderna. 
I alla möjliga konststilar och 
manér.

Här ser du talmännen 
Per Westerberg och Birgitta 
Dahl.  Men vem föreställer 
porträttmedaljongen längst 
ned?

För övrigt en statsminister 
återgiven av konstnär Rune 
Rydelius.

Vet du svaret, mejla till alma@
blomsterfonden.se. så är 
du med om utlottningen av 
trisslotter. 

Märk ditt meddelande med 
”Statsministern” 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 
15 maj 2022. 
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Ovan från vänster i bild: Ewa Samuelsson, Blomsterfondens styrelseordförande -  Ulf Thörnevik, Blomsterfondens VD -  Christel Jansson, 

Blomsterfondens kommunikationschef - Ami Brywe, Svalnäs Seniorboende - Lotta Jonsson Fornarve, Andre vice talman -  Birgitta Lilienberg, 

Svalnäs Seniorboende - Christel Haglund, Blomsterfondens vård- och omsorgschef - Ingvar Mattsson , Riksdagsdirektör - Elisabeth Elfsberg, 

Ringvägens Seniorboende - Marianne Norén, Ringvägens Seniorboende - Rose-Marie Lindbäck – Ringvägens Seniorboende

Ami: Vi blev väldigt väl bemötta, det var trevlig 
stämning och god mat. Rundvandringen och 
utställningen var intressant.

Birgitta: Jag kände mig så respektfullt 
mottagen på lunchen och det var så vackert 
arrangerat med fin dukning och trerätters-
meny. Riksdagshuset var också så pampigt 
och vackert.

Hur tycker ni att vi kan säkerställa 
demokratin i Sverige för kommande 
generationer?

Ami och Birgitta:

Sverige har haft en stark och trygg demokrati i 
100 år men som enligt vår gemensamma åsikt 
blivit alltmer svag.

Vi  tror att sämre tolerans gentemot våra 
medmänniskor gör vår demokrati bräckligare.                                                                                         

Mer än någonsin behöver vi äldre vara 
delaktiga i de beslut som gäller våra samhälls- 
och rättsfrågor. Vi kan påverka demokratin  
genom ökad förståelse för varandras syn-
punkter. Vi behöver lyssna mer aktivt. 

Digitaliseringen är mycket viktig för den äldre 
generationen!  Utan IT kunskap hamnar vi 
äldre i utanförskap och har svårt att klara oss  
i samhällsutvecklingen.

Till vår glädje har en IT-kurs för äldre just 
startat på Svalnäs. Proffs hjälper oss alla med 
våra dator-, IPad- och mobilfrågor. 
 

Maten var god, omgivningen 

spännande, sällskapet 

trevligt och samtalen många, 

intressanta och givande. 

Vad kan man mer begära av en 

riktigt trevlig lunch?
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Vad fick dig att gå in i politiken?

– Jag började intressera mig för politiken när jag var i slutet 
av tonåren. Det var framförallt de ekonomiska orättvisorna 
i världen och i mitt eget land som fick mig engagerad. 
Jag har alltid brunnit för  fredsfrågor och internationell 
solidaritet, även jämställdhetsfrågor är viktiga för mig.

Har riksdagens arbete förändrats under pandemin? 

– Riksdagsarbetet förändrades mycket under pandemin. 
De flesta möten i utskott och annat blev digitala. Debatten 
i kammaren fortsatte som vanligt, men vi skar ner antalet 
som röstade till 55 för att minska smittspridningen. Alla 
ledamöter var i tjänst, men jobbade hemifrån och satt i 
digitala möten hela dagarna. Riksdagen stängdes för besök, 
av skolklasser och andra utifrån. Det var en ansträngande 
tid, men Riksdagen fungerade och vi fullföljde vårt 
uppdrag. 

Vad tror du är demokratins största utmaningar för 
framtiden? 

– Vi ser hur demokratin ifrågasätts och hur de mänskliga 
rättigheterna inte respekteras av auktoritära regimer i 
vår omvärld. Ett tydligt exempel är kriget i Ukraina. 
Andra faktorer är vår digitala värld. Visst är det bra att 
vi kan kommunicera med varandra enkelt och snabbt, 

men digitaliseringen har också sina baksidor. Vi ser till 
exempel hur hot och hat mot politiker, journalister och 
andra makthavare ökar i sociala medier. Det kan göra att 
en drar sig för att uttrycka sig i sociala medier och det är 
självklart ett hot mot demokratin.  Spridandet av felaktig 
information och falska nyheter på internet är naturligtvis 
också ett direkt hot mot oss alla.

Vad tycker du är roligast med ditt arbete? 

– Det är möten med människor. Jag reser mycket både i 
Sverige och internationellt och möter hela tiden för mig 
nya personer. Det är intressant, givande och lärorikt. 
Under demokratijubileet har vi talmän exempelvis rest runt 
i samtliga valkretsar för att prata om demokratins framväxt 
igår och demokratins utmaningar idag. Vi har under dessa 
besök träffat elever och studenter och det har varit oerhört 
givande.

Endast knappa 14 % av världens befolkning bor i 
länder som är fullvärdiga demokratier. Vad kan 
gemene man göra för att förbättra demokratin i 
ett samhälle?

– Vi måste prata om demokratins historia och demokratins 
utmaningar idag. I det arbetet är det angeläget att vi alla 
hjälpas åt. Det är viktigt att känna till hur demokratin 

Andre vice talmannen, Lotta Jonsson Fornarve, svarar på Almas frågor
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växte fram så att man inte tar den för given. Demokrati 
var inget som kom av sig själv utan det var något som 
modiga kvinnor och män kämpade för under väldigt lång 
tid. Skolan har naturligtvis en oerhört viktig funktion i de-
mokratiarbetet. Det är de som är unga idag som ska bygga 
morgondagens demokratiska samhälle. Civilsamhällets 
organisationer har också framträdande roller och det är 
därför viktigt att politiken och civilsamhället har en bra 
relation. Folkbildningen har varit, och är fortfarande 
avgörande för demokratiarbetet. Det är mycket tack 
vare folkrörelsernas arbete som vi idag kan fira 100 år av 
demokrati.  

Hur kan vi säkerställa demokratin i Sverige för 
kommande generationer? 

– Genom att utbilda unga i frågor kopplade till demokrati. 
Skolan har en självklart viktig roll, men även föreningslivet 
gör ett stort jobb när det gäller demokratiutbildning. 
Genom föreningslivet kan unga lära sig hur demokrati 
fungerar i praktiken. Det är också viktigt att lära sig att vara 
kritiska mot information på nätet. Källkritik är därför en 
viktig del i skolundervisningen. 
Jag tror också att det är viktigt att främja olika former av 
utbyte mellan unga människor ur ett globalt perspektiv. 

Riksdagen har ett omfattande arbete gentemot skolan. Vi 
tar bl.a. emot ett stort antal studiebesök av skolelever varje 
dag. Vi har även en demokrativerkstad där skolelever får 
prova på att vara politiker i praktiken, genom olika rollspel. 
Riksdagen har även tagit fram ett stort antal materiel an-
passade till grundskolan och gymnasieskolan. Materielen är 
framtagna i samförstånd med lärare så att de fungerar väl 
med skolans styrdokument. I Riksdagen arrangeras även 
ungdomens Riksdag med gymnasieelever från hela landet. 
Eleverna har förberett sig genom att skriva motioner och 
sedan träffas de i Riksdagen för att diskutera och ta ställning 
till de olika förslagen.

Runt 28 % av väljarkåren är över 65 år men endast 
två % återfinns i riksdagen. De äldre i Sverige är 
dåligt representerade i riksdagen idag, vad tror du är 
anledningen till det?  

– Det stämmer att det är få äldre i Riksdagen i förhållande 
till befolkningen. Jag tycker att det är en brist. Riksdagen 
ska representera hela befolkningen och då är det bra om det 
är en bättre åldersfördelning. Jag tror att vi i Sverige är allt 
för ungdomsfixerade. Det är inget fel på ungdom, men det 
måste vara en balans både åldersmässigt och vad det gäller 
kön. Vi får inte glömma bort vikten av livserfarenhet och 
kunskap. 

Hur kan vi i Sverige skilja på vad som är 
sanningsenliga fakta och alternativa fakta för 
demokratins bästa? 

– Vi måste bli bättre på källkritik och att granska varifrån 
informationen kommer och inte köpa all information 
rakt av. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att 
lära ut källkritik och kritisk granskning. Jag tror även att 
folkbildningen kan bidra genom att exempelvis arrangera 
studiecirklar.

Under pandemin har vi sett prov på olika konspirations-
teoretiker och spridare av fake news eller alternativa fakta. 
Vi måste vara vaksamma. 



Hej Ida!
Jag är nyseparerad och har en dotter som är 3 år. Jag har idag 
delad vårdnad med mitt ex men inte så bra relation med henne. 
Om det skulle hända mig något, kommer mitt arv då att gå till mitt 
ex? Jag vill absolut inte att mitt ex ska ha tillgång till mitt arv, allt 
ska gå till min dotter. Behöver jag skriva ett testamente?

Soliga hälsningar

Björn

 

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 fram-
tidsfullmakter. 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 Livsarkivet där du för dina nära berättar om dina framti-
da 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 Björn!

Tack för din fråga, den är inte helt ovanlig. Det är ofta man inte vill 
att tidigare partner/ nuvarande vårdnadshavare ska ha tillgång till 
kvarlåtenskapen som man efterlämnar sig, när det finns omyndiga 
bröstarvingar. Det som kort kan sägas är att en omyndig normalt 
företräds i ekonomiska angelägenheten av en förmyndare. 
Generellt är barnets föräldrar förmyndare. Om ditt ex är ensam 
vårdnadshavare på grund av att du avlidit är huvudregeln också 
att hon är ensam förmyndare. Är din dotter omyndig vid ditt från-
fälle företräds hon av förmyndaren som på hennes vägnar deltar 
vid bouppteckningen och arvskiftet om det är fler dödsbodel-
ägare. Det som är viktig att veta är att överförmyndaren alltid 
blir inblandad när omyndiga ärver. Överförmyndare finns i varje 
kommun. Överförmyndaren har som uppdrag att utöva tillsyn 
och kontroll över förmyndarskapet. Syftet med tillsynen är att 
förhindra att din dotter missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Det 
betyder att ditt ex inte kan göra vad hon vill med din dotters arv.

Om du inte vill att ditt ex ska vara inblandad eller att överför-
myndaren ska vara det kan du upprätta ett testamente som anger 
att det som din dotter ärver ska sättas under särskild förvaltning. 
I testamentet utser du också vem som ska förvalta arvet och när 
din dotter ska kunna ta del av arvet. Viktigt är dock att detta är en 
person som du litar på till 100 % eftersom denna person får total 
rådighet över din dotters arv, och på så sätt kapas både insynen 
och relationen till överförmyndaren.

Återkom gärna till mig om du har fler frågor gällande detta!

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
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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 har hittat en servis i plast på mina föräldrars lantställe. Den ser 
ut att ha tillverkats någon gång på 1970-talet.

Har den något värde och vem kan ha designat den?

Med vänlig hälsning

Camilla

Camilla!

Servisen är designad av Stig Lindberg för Gustavsberg. Den kom i 
handeln 1967 och producerades en bit in på 1970-talet, dock inte 
i några större mängder.

Den är tillverkad i melamin och gjordes i två olika mönster, Blues 
och Balett. 

Sedan 2015 nytillverkas Blues. Servisen har multifunktionella delar: 
tallrikarna kan även användas som brickor och lock. På auktion får 
man betala mellan 50 och 100 kr delen för servisen.

Bästa hälsningar

Anna Sievert

Hej Anna!

Jag har en vas som min mormor fick av sin pappa alldeles i slutet 
av 1930-talet. Vasen är 17 cm hög och diametern 6 cm. Hon sa att 
den var kinesisk eller japansk.

Vore så kul att veta mera om vasen och dess värde, då min 
mormor sa att den är värdefull. Hon hade ursprungligen två men 
den ena gick sönder, vilket hon var olycklig över.

Min mormor dog 2016, ett knappt år före sin 100-årsdag. Hon var 
min bästa vän i 51 år och var 
klar i huvudet till sista månaden. 
Hennes liv var annorlunda mot 
hur vi lever idag och jag är glad 
som kan en del av historien.
Stort tack.

Mikaela

Hej Mikaela!

Tack för din förfrågan angående 
värdering av vasen. Fint att höra 
att du hade en så nära relation till 
din mormor. Försöka att använd 
vasen så mycket som möjligt. Kan 
tänka mig att det blir jättevackert 
med en häftig tulpan eller liknande i denna trevliga skapelse.

Vasen är kinesisk, troligen var den inte så gammal då din mormor 
fick den. Dekoren i famille verte-färger brukar kallas ”100 pojkar”.
Ett värde för vasen ligger på runt 1 500 kr.

Bästa hälsningar

Anna Sievert
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Kärlekens samtal är dans (Tre volymer i en box.)

Gaspara Stampas (1523–1554) dikter utgör ofta ögonblicksbilder och handlar om föräls-
kelse och längtan, svek och begär. I sin samtid jämfördes hon med den grekiska antikens 
poet Sapfo och hyllades inte bara för sin lyrik utan även för sin musikaliska talang och 
vackra sångröst.

Hon tog intryck av föregångare som Francesco Petrarca, men överskred också sin egen tids 
litterära och sociala konventioner och gav gestalt åt Amors krafter på ett nydanande sätt. 
Gaspara Stampas verk visar släktskap med Michelangelos konst och poesi, och här finns 
kopplingar till skrifter av den kvinnliga filosofen och poeten Tullia d’Aragona som försvara-
de kvinnors rätt till sexuell och romantisk autonomi. Gaspara Stampas poesi kan läsas som 
inlägg i tidens samtal om kärleken och dess väsen, samtidigt som hennes diktarröst berör 
och väcker viktiga frågor än i dag.

Johanna Vernqvist skildrar poeten Gaspara Stampas liv, lyrik och den tid hon verkade i. 
Ett urval dikter återges i översättning av henne och John Swedenmark.

26 Blomsterfonden

Poeten Gaspara Stampa
En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik

Tre böcker med samlingsnamnet Kärlekens samtal är dans i en box:

Dansa alla tvivel bort – Essäer om dans och koreografiska strategier 

Det onämnbara – Ett relationsdrama 

Röst rörelse ro – En saga för vuxna 

Efva Lilja arbetar med koreografi som 

dans, bild och text. I tre böcker, illustrera-

de av författaren själv, är kärlek och tillit 

ett bärande tema. Efva Lilja avslöjar den 

språkliga förklädnad som ofta döljer vad 

vi egentligen säger och menar. Hon be-

rättar om hur konsten kan omkonstruera 

det vi upplever som otillfredsställande 

och ge oss nya perspektiv på varandra 

och på tillvaron. Allt börjar i det nära, 

privata och öppnar sig mot det allmän-

giltiga. Följ med på en resa genom olika 

medvetandelager, försjunk i kontemp-

lativ stillhet och ta del av såväl lekfulla 

stunder med politisk udd som erotiska 

episoder.
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Tore Janson

På promenad, på jakt, på tiggarstråt. Stockholmsfåglarna finns över-
allt och ofta i människans närhet. Tore Janson berättar om vilka arter 
som väljer att dela sin tillvaro med huvudstadens människor och var-
för. När och var brukar man se de olika arterna och hur känner man 
igen dem? Hur skiljer sig orsakerna till att fåglar väljer att vistas i en 
storstad mellan arter och tider? Och vad händer i samspelet mellan 
stadsfåglar och människor?

I vanliga fall brukar fåglarna vara uppställda efter släktskap. Här är 
ett fyrtiotal arter istället ordnade efter var i staden man brukar se 
dem: på marken, i vattnet, i träden eller i luften. Möt steglitsen, grå-
hägern, sidensvansen, tornseglaren och många andra Stockholms-
profiler i denna lättsamma översikt med ett rikt bildmaterial och ett 
kulturhistoriskt fågelperspektiv.

      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 15 maj 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

Greta Pränni 
Stockholm

Marita Lemonaho 
Stockholm

Karin Lind 
Stocksund

Marie Tornehave 
Stockholm

Erika Kreitz 
Hägersten

Ola Birkeland 
Stockholm

Lars Jansson 
Stockholm

Diana Schwarcz 
Stockholm

Kristina Myhrman 
Södertälje

Barbro Westlund 
Kista

Ulla-Lene Österholm 
Stockholm

Eva Karlsson 
Handen

Sara Gunnerblad 
Bromma

Elisabeth Kihl 
Danderyd

Christina Olausson
Täby

Stockholmsfåglar

Tore Janson är professor em. i latin 
och i afrikanska språk. Han är 
författare till Stockholmsfåglar och 
står även för alla fotografier.



10. Vilket år tilldelades Selma 
Lagerlöf Nobelpriset i litteratur?

1899

1909

1919

A
B
C

Kära vänner. Alma Hedin var en företagsam kvinna, som inte endast startade Blomsterfonden utan var en föregångare inom politiken också. Hon var en av 
de första kvinnorna i Sveriges riksdag, invald på ett borgerligt mandat. Alma lät dock alltid det egna hjärtat och förståndet bestämma, vilket gjorde att hon 
lika ofta röstade vänster som höger. Slutresultatet var det viktiga för henne, inte ideologierna i sig. Här nedan har vi satt ihop ett quiz med enbart frågor om 
kvinnor som varit föregångare. Bara att  ta dig an utmaningen. Hur mycket kan du? Svaren hittar du längst ned på sidan 4. Lycka till! 

1. Var byggde Alma Hedin sin 
första Blomstergård?

På Ringvägen

I Röda bergen

På Körsbärsvägen

A
B
C

21. Vilket uttryck är kokboksför-
fattaren Cajsa Warg förknippad 
med?

Man tager vad man haver

Man tager av den som haver

Man tager den som haver

A
B
C

3. Hur mötte Frankrikes national-
helgon Jeanne d’Arc sitt öde?

Hon halshöggs

Hon brändes på bål

Hon garrotterades

A
B
C

4. Vilket smeknamn hade 
Margareth Thatcher?

Järnladyn

Stålkvinnan

Guldgumman

A
B
C

24. Vem berättade för 
Jungfru Maria att hon skulle 
föda Guds son

Moses

Ängeln Gabriel

Josef

A
B
C

6. Vart flyttade Drottning 
Kristina när hon abdikerat?

Till Madrid

Till Rom

Till London

A
B
C

7. Vem fick Kleopatra (VII av 
Egypten) inte barn med?

Marcus Antonius

Julius Caesar

Gaius Octavianus

A
B
C

8. Vilken frukt förknippas med 
Joséphine Baker?

Apelsin

Banan

Ananas

A
B
C

9. I vilken stad skrev Anne Frank 
sin dagbok?

Warszawa

Berlin

Amsterdam

A
B
C

15. Vad avbildas Sankta Lucia 
ofta med i den kristna konsten?

Två fingrar på en tallrik

Två ögon på en tallrik

Två öron på en tallrik

A
B
C

11. I vilket land föddes världs-
stjärnan Carmen Miranda?

Brasilien

Portugal

Mexico

A
B
C

12. Vad gjorde Amelia Earhart 
känd?

Racerbilar

Ubåtar

Flygplan

A
B
C

13. Var föddes Tove Jansson, 
mumintrollens skapare?

I Finland

I Sverige

I Kejsardömet Ryssland

A
B
C

20. Vad hade journalisten 
Barbro Alving för signatur?

Pang

Ving

Bang

A
B
C

17. Vad var Marilyn Monroe 
döpt till?

Marilyn Manson

Norma Jeane Baker

Marianne Baker

A
B
C

2. Vad kallades Sveriges första 
kvinnliga OS-guldmedaljör?

Guld-Greta

Guld-Gudrun

Guld-Göta

A
B
C

14. Vad är modeskaparen Coco 
Chanel bland annat känd för? 

Den lilla tajta

Den lilla svarta

Den lilla smarta

A
B
C

18. Vad grundades av  Elise 
Ottesen-Jensen ?

 Yrkeskvinnors samarbetsförbund

Kooperativa förbundet

RFSU, Riksförbundet för sexuell 
upplysning

A
B
C

22. Vem uttryckte följande: ”I’m 
not moving, you may arrest me if 
you need to”?

Rosa Clark

Rosa Parks

Rosa Stark 

A
B
C

23. Vad målade Frida Kahlo 
återkommande under sitt konst-
närsliv?

Rävar

Självporträtt

Landskap

A
B
C

19. Vad var Katarina den stora 
känd för?

Sin aptit på god mat

Sin aptit på goda viner

Sin aptit på unga älskare

A
B
C

16. Vad engagerar aktivisten 
Malala Yousafzai sig specifikt i ?

Utrotningshotade djurarter 

Klimatförändringar

Flickors rätt att gå i skola

A
B
C

A
B
C

5. Från vilket krig är Florence 
Nightingale mest känd

Koreakriget

Vietnamkriget

Krimkriget

Kvinno Quizet

      Ta chansen att vinna en bok. Skicka in redan idag!
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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

Ringvägen i mitten av 70-talet med Blomsterfondens fastigheter i fonden.
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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 4/2021

Följande fyra har vunnit böcker  

Kurt Werner, Årsta

Ulla-Britt Hartell, Skärholmen

Eva Halldén, Stockholm

Kerstin Lindberg, Sollentuna

Grattis!

Kryssa rätt och vinn en bok
Lös storkrysset på motstående sida och få chansen att vinna en bok. Bland alla 
rätta svar dras tre vinnare som får var sin bok på posten. Vinnarna publiceras som 
vanligt i nästa nummer av Alma. Insändningsuppgifter hittar du längst ned på 
nästa sida. Lycka till!

ALMA - En kvinnohistoria av Eva Martinsson
En historisk roman som spänner över de första sju decennierna på 1900-talet. Berättelsen 
börjar i ett fattigsverige med avgrundsdjupa skillnader mellan fattig och rik, och skildrar, 
genom några kvinnoöden, det långsamt framväxande välståndet.
I centrum står Alma, som föds i ett fattigt hem i Dalsland. Redan som barn får hon lära 
sig att arbeta hårt för sitt levebröd, och vi får följa hennes strävsamma kamp för en bättre 
tillvaro, genom två världskrig, hungersnöd och pandemi, men också hennes glädjeämnen, 
sitt möte med kärleken och egna familjebildning.
Almas liv sammanvävs dramatiskt med en annan liten flicka – sondottern Karin som vid 
tio månaders ålder en dag, helt oväntat, kommer till Almas hem i en fruktlåda.
De båda kvinnornas livsöden lyfts fram med värme och humor, men det finns även brutali-
tet och bottenlös sorg i berättelsen.
 

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? 
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Korsordstävling nr 1/2022: Lösningen  ska vara oss tillhanda senast den 15 maj 2022. 

Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras tre 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

Fler resor på :  www.reseskaparna.se/blomsterfonden

ErbjudandE 
blomstErfondEn

smaka på bergslagen med johan berg
I Bergslagen möter vi prisbelönta lokala mathantverkare och 
krögare. Vi provar delikatesser och drycker, bor på Grythyttan 
och Lilla Hotellet i Nora. En resa med personliga möten. 
Medlemspris: 8 900 kr ord.pris: 9 700 kr                    3 dgr 3/5, 23/8

Höga Kusten & ulvön med Camilla nilsson
- med båtresa till Ulvön, Döda Fallet & Thai Paviljongen. Camilla 
Nilsson visar oss sina hemtrakter på ett personligt sätt. 
Medlemspris:  7 650 kr ord.pris: 7 950 kr                  4 dgr 13/6

En Himmelsk konsert med teddy lundberg
Dalhalla buder in med musiken från Så som i Himmelen och de 
största musikalpärlorna från Broadway, med Philip Jalmelid, 
Tuva B Larsen, Malena Ernman, Björn Kjellman m fl. Vi bor på 
genuina dalagården Klockargården i Tällberg. 
Medlemspris:  4 750 kr ord.pris: 5 050 kr                            2 dgr 18/6

läckö slottsopera med linnéa sallay 
Årets opera på är Tintomara. Läckö Slotts öppna borggård 
med dess makalösa akustik fylls av ett allt för sällan spelat verk. 
I titelrollen syns Emma Sventelius. 

Medlemspris:  3 950 kr ord.pris: 4 150 kr                            2 dgr 30/7

I alla våra resor ingår:  
• Svensktalande reseledare • Hotell • Utfärder • Måltider • Kulinariska upplevelser
Bokning: 08-94 40 40 • www.reseskaparna.se

Uppge bokningskod

blomstEr
vid bokning

unika reseupplevelser med reseledare i världsklass

outforskade albanien med josif Paparisto
En storslagen natur, en fördold historia och underbar mat  - en 
rundresa bland byar, längs vacker kust och Tirana. Vi reser från 
majestätiska berg till ett smaragdgrönt hav. 
Medlemspris: 12 950 kr ord.pris: 13 450 kr                    7 dgr 9/5, 24/10

baskien & rioja med Hans Eguinoa 
med  den gröna staden Bilbao, Gernika med sin ek och pärlan 
San Sebastian. Rioja med vinbodega och vinmuseum.

Medlemspris:  14 950 kr ord.pris: 15 450 kr                            5 dgr 20/5

Korsika & sardinien med johan berg
En oslagbar kombination av Korsikas pittoreska byar, storslag-
na otämjda natur och Sardiniens fantastiska mat och gästvän-
lighet. Med Johans vänner får vi unika upplever.

Medlemspris fr:  17 450 kr ord.pris fr: 17 950 kr   8 dgr 14/5, 24/9

skottland, skye & tattoo med jöran nielsen
Vi ser speciella Skye, som Vikingarna kallade Sky-öa, mystiska 
Loch Ness, vackra Loch Lomond, Inverness och Edinburgh till-
sammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. 
Medlemspris:  19 950 kr ord.pris: 20 450 kr                            8 dgr 11/8

solens mat, terracina med johan berg
En resa för dig som vill uppleva det jordnära italienska köket.
Johan, som har bott i Italien i  17 år, tar oss med till små byar.

Medlemspris:  17 450 kr ord.pris: 17 950 kr                 8 dgr 31/5, 29/8

ReseSkaparna samarbetar med  
Blomsterfonden och erbjuder medlems-
rabatter. Se aktuella erbjudanden på 
www.reseskaparna.se/blomsterfonden
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