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UlfsUNDRINGAR

Väl mött om hundra år!

Hundraårsjubileer har firats sedan antiken, men var fram till 1600-talet rätt ovanliga. Idag är det självklart att
uppmärksamma den eller det som fyller ett sekel fullt.
På Blomsterfonden lägger vi stor vikt vid våra födelsedagar, vi vill synliggöra de grundstenar som gör vår identitet
stark och framåtriktad. Under ett års tid har vi på många olika sätt lyft fram vår förenings hundraåriga strävan och
utveckling. Vi har tittat bakåt för att historiska minnen som format vår verksamhet aldrig ska falla i glömska och
framåt för att överföra all denna inneboende kraft i en fungerande utveckling och hållbarhet långt in i framtiden. Igår
är nyckeln till imorgon. Morgondagen blir ljus om vi alltid är alerta, kreativa och målmedvetna i nuet och vardagen.
Blomsterfonden har utvecklats till en folkrörelse med över 55 000 medlemmar. Skulle vi vara ett politiskt parti vore
vi näst störst i Sverige, som fackförening skulle vi ligga ungefär mitt på skalan, vore vi en fotbollsklubb skulle vi klå
både Djurgården och AIK. Även om de mot all förmodan skulle slå sina påsar ihop och ta in ytterligare hjälp från
Hammarbys ståplatsläktare.
Den sista dagen i maj satte vi punkt för vårt årslånga firande, på jubileumsstämman med Sven-Ingvars på scenen.
Musiken spred glädje, energi och inte minst en liten bit av Värmland kring sig. Läs om detta lite längre fram i
tidningen.
När jag under kvällen stod i toalettkön kom en kvinna fram och tilltalade mig:
– Hej, jag tror faktiskt jag har dansat med dig en gång.
– Jasså, var då någonstans?
– På Sandgrund i Karlstad, på sjuttiotalet.
Restaurang Sandgrund var favoritstället för mina kompisar och mig under ungdomsåren, så vi har säkert tagit oss en
svängom där, denna kvinna och jag.
Idag finns inte det klassiska danspalatset längre, det gick under i förlängningen av att diskoteken gjorde sitt intåg i
Sverige. 2011 köptes byggnaden vid Sandgrundsudden av kommunen och omvandlades till ett Lars Lerin-museum.
Många ansåg att detta var ett helgerån, men med facit i hand vet vi att museet är en framgång av stora mått. Det
är hit alla karlstadsbor tar med sig sina långväga gäster, det är hit konstintresserade besökare från alla håll i världen
vallfärdar. Museet har blivit ett stort lyft för hela regionen.

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

Jag gör som alla andra, bjuder med mina gäster till Sandgrund och Lars Lerins konstvärld. Väl inne i hallen kommer
jag på mig själv att både titta på utställningen men också ge mig iväg på en trip down memory lane. Jag känner på
dansgolvet och tycker mig höra musik, skratt, stoj och stim från en förgången tid. I dessa lokaler har två stora succeer
avlöst varandra, först danspalatset med Sveriges mest populära orkestrar på scen fem dagar i veckan och sedan
Lars Lerin och hans konst.
Att vi känner oss hemma i vår historia, utvecklas i vår samtid och har stor nyfikenhet på det som framtiden önskar och
kräver, borgar för att vår förening kommer att fylla 200 år om sisådär ett sekel. Då ska vi ställa till med en jättefest.
Men till dess. Ha en riktigt trevlig sommar!

ALMA
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.

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

Redaktion – Alma
Alma är Föreningen Blomsterfondens medlemstidning. Alma ges
ut fyra gånger per år och skickas kostnadsfritt till alla medlemmar i
Sverige. Redaktionen tar gärna emot material men förbehåller 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

Vi är även aktiva som vårdgivare inom äldreomsorgen. I dag har vi över 55 742 medlemmar.
Har du frågor om Blomsterfonden?
Ring 08- 555 94 500, eller skicka e-post till
info@blomsterfonden.se.

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.

Vernissageturné runt om på Blomsterfonden
Under våren har jubileumsturnén med Barbro Ingvaldssons tavlor, decennietavlor och fotografier från gångna tider gästat
alla Blomsterfondens anläggningar. Konstnären har varit närvarande och till hands för besökarna att mingla och dricka lite
bubbel med. Personer från föreningens ledning och styrelse har också varit på plats för samtal och gemenskap.

Nedan:
Konstnären i
samtal med den
lyckliga ägaren av
jubileumslitografi
nr. 1.
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Blomsterfondens styrelseordförande gästade vernissageturnéns stopp på Svalnäs och utställningen i stora salongen.

Vernissagebesökare i Liseberg.
T.h. dito på Ringvägen.
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ChristelsKRÖNIKA
Festen är över
Blomsterfondens jubileumsfirande är till ända och under våren har vi firat med många jubileumsaktiviteter som
vernissage, seminarier, föreningsstämma och en mycket trevlig medlemsresa till Skåne.
Resan, med blomstertema, varade i fyra dagar och var specifikt framtagen som en del av Blomsterfondens
100-årsfirande.
Blommor och trädgårdar var viktiga delar på Blomsterfondens boenden när Alma Hedin grundade
föreningen 1921, Därför tyckte vi att en trädgårds-/blomsterresa passade utmärkt som avslutning på
jubileumsfirandet.
Den 20 maj invigde vi Drottning Silvias Jubileumsstig i Liseberg med pompa och ståt. Över 100 personer
deltog i invigningen och gick runt hela stigen med viftande flaggor, läs mer på sidorna 12–15. Som en del i
satsningen med jubileumsstigen ingår nya bekväma bänkar att sätta sig på för att vila benen eller prata bort en
stund med en vän eller granne.
Flera medlemmar, hyresgäster och anhöriga har skänkt var sin minnesbänk försedd med en fin personlig
donationsplakett på ryggstödet. Några av bänkarna väntar fortfarande på sina donatorer, så du har fortfarande
chansen att vara med och få en ”egen” minnesbänk längs jubileumsstigen. Läs mer på vår hemsida om hur det
går till.
I DET HÄR NUMRET finns många återblickar på det gångna jubileumsåret. Läs och minns tillbaka i Alma
eller på vår jubileumswebb: https://blomsterfonden.se/100/

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

Blomsterfonden med Almaredaktionen önskar alla medlemmar en riktigt härlig sommar!

Christel Jansson, Chefredaktör Alma
christel.jansson@blomsterfonden.se

Köp en jubileumsbild och hjälp samtidigt en äldre
att komma ut i naturen!

Röda bergen

Ringvägen

Liseberg

Svalnäs

Nu i sommar har du chansen att köpa en fin jubileumstavla målad av Barbro Ingvaldsson för 1000 kr och
samtidigt bidra till att en av våra äldre får komma ut i naturen på Äldrekollo till hösten när temperaturen är
perfekt för uteliv. Som tack för din gåva skickar vi din tavla, värd 1500 kr, med posten till ett utlämningsställe
nära dig.
All försäljning i vår webbshop är just nu till förmån för vårt planerade Äldrekollo. Du hittar webbshopen på vår
hemsida och på följande adress: https://shop.blomsterfonden.se
Körsbärsvägen

Målningarna finns i fem olika motiv och erbjudandet gäller t.o.m. den 15 september.
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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 !

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.

Hej Alma!
Det är roligt att bli publicerad på gamla dar, men
tyvärr blev det något fel då bl.a. verserna blev ihopsatta och verket inte blev som avsett! Går det att få
en rättele införd i nästa nummer?
Hälsningar
Carsten Hammar
Hej Carsten, redaktionen ber om ursäkt. Vi försöker vara noga med verkshöjden, men ibland händer
det ändå. Här kommer din sång igen. Håll tillgodo.
Alla ni andra kan väl klara strupen och sjunga av
hjärtats lust. Det är ju sommar i Sverige.

Alma (Melodi: Nu grönskar det i dalens famn)  
När Alma går i sin blomstergård
En vacker blomsterparad
Då tänker hon att hälsovård
Är bäst bland gröna blad
Hon vecklar ut sin stora plan
Att bygga sköna trygga hem
En god ide’ som får gehör
Hos stadens styresmän
Nu har det gått ett hundra år
Sen första stenen blev lagd
Och årsrika ofta chansen får
Att bo som i fint palats
Till Alma våra tankar går
Med denna jubelsång
Ditt stora livsverk än består
Och blommar gång på gång!

Vilken Calle?
Jo Calle!
Calle, Calle, Calle, Calle på medaljongen!
Visst var det en av landets tidigare
statsministrar, Carl Bildt, som finns
avbildad på denna porträttmedaljong i Sveriges Riksdagshus.
Helt på det klara med detta var
Margareta Rosengren-Holmberg,
Stockholm och Helena Ringertz i
Djursholm och kommer därför att få
trisslotter med posten.
Grattis!
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Basarerna är här igen och köerna ringlar långa utanför
Blomsterfondens anläggningar
Efter ett långt uppehåll på grund av pandemin är Blomsterfondens populära basardagar igång igen. Något som både arrangörer
och besökare har längtat efter. Bilden här
ovan visar kön på Röda bergen och till
vänster håller värdinnan Marlen Wedin upp
fina exempel ur det rika utbudet på tavlor.
Vill även du besöka basarerna så håll
ögonen öppna för annonser i Alma, i våra
nyhetsbrev och på hemsidan.

Intresset för Blomsterfonden och vår verksamhet var
minst sagt stort under Seniordagen i Kungsträdgården
Allmänheten ser på Blomsterfonden med stort intresse.
Frågorna och de uppskattande orden tog aldrig slut.
Däremot hade vi inte en
enda broschyr, tidning eller
infofolder med oss hem
igen. Vartenda ställ var tömt,
lådorna gapade tomma och
vi som arbetade i montern
kände oss glada och stolta
över vår förening.

Fullt hus när journalisten och författaren Eva-Karin Gyllenberg gästade Röda bergen

Många ville vara med när Eva-Karin Gyllenberg kom till Blomsterfonden på Röda bergen för att hålla ett miniseminarium om sin bok
”Svenska kvinnliga pionjärer” och kvinnorna den behandlar.
Eva-Karin, som även är mångårig medarbetare på Dagens Nyheter, gav
ut sin bok under fjolåret på den internationella kvinnodagen, 100 år
efter att kvinnlig rösträtt infördes i Sverige.

En av kvinnorna i ”Svenska kvinnliga pionjärer” är Blomsterfondens grunare Alma Hedin. En person som gick i spetsen även på
andra håll, som riksdagskvinna, författare och mycket annat. – Alma var
en oerhört driftig kvinna med mycket skinn på näsan.

– Boken handlar om 40 kvinnliga pionjärer som är väl värda allt
rampljus de kan få. De här kvinnorna är speciella och kommer från
hela Sverige. Det de uträttade under sin tid satte sina spår och påverkar oss än idag. Jag känner verkligen för alla de som är med i boken,
men kanske lite extra för idrottskvinnorna, jag började nämligen som
sportreporter en gång i tiden. Då en helt mansdominerad bransch, för
att uttrycka det milt. Jag hade enbart manliga kollegor och det var ett
rätt hårt klimat.
Idag kan man se kvinnliga reportrar, programledare och experter i de
flesta idrottsgrenar, samtidigt som kvinnor är på frammarsch som tränare och domare, även på herrsidan. Men ännu är det långt till mål.

Boken ”Svenska kvinnliga pionjärer” finns att köpa
hos välsorterade bokhandlare

Annons

Radhus på Gran Canaria uthyres

Huset ligger tre km från Puerto Rico och ca 15 km från Mogan i en lugn dal
med ca 30 hus, huvudsakligen bebodda av skandinaviska pensionärer.
Framför huset finns golfbana och sedan Atlanten. Det finns tre stränder inom
gångavstånd. Den närmaste ligger på en kilometers avstånd och där finns
både klippor och sand från Marocko!
Terrassen framför huset är på ca 70 kvm med insynsskyddande grönska på tre
sidor och med en underbar utsikt.
Huset är på 70 kvm och har stort vardagsrum med matplats för åtta. Sittgrupper och 42 tums TV med Apple TV (tar svenska program) dvd, radio med
cd-spelare och WiFi.
Köket är helt nyrestaurerat i år och har kyl, frys, diskmaskin och rikligt med
utrustning. Badrummet är också helt nyrenoverat och har dusch och tvättmaskin. Två sovrum med två sängar ligger på vardera sidan om badrummet.
Priset är 14 900 sek per månad i nov-feb och 11900 övrig tid.
Ring 070654710 eller maila andersgraffner@gmail.com för mer info.
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Ett samtal med Almas Hedins syskonbarnbarn Gösta och Gerd Wetterlind

Självklart skulle Alma vara stolt över
dagens Blomsterfonden
Alma träffar Gösta Wetterlind, gudson och syskonbarnbarn
till Alma Hedin som grundade Blomsterfonden, för ett samtal om just Alma, hennes världsberömde storebror Sven och
den övriga familjen.

svenska studenter som deltog i det vetenskapliga forskningsarbetet. Alma var Svens pålitliga nav i Sverige under dessa
år från 1927 till 1935. Det var Alma Sven kontaktade i alla
lägen och hon löste allt som lades på hennes bord. Sven kunde
leda sin expedition på plats i trygg förvissning om att Alma
tog hand om resten. På bästa sätt.
Hon var aktiv även politiskt och blev som andra kvinna invald i Stockholms stadsfullmäktige 1912. Alma var en person
som alltid röstade efter sitt samvete, även om det krävde att
hon gick emot partilinjen. Hon var en kvinna man litade på,
en person som fick saker gjorde.

– Sven var produkten, förklarar Gösta. Alma, hennes systrar
och yngre brodern Carl var själva fabriken som gjorde
honom till tidernas kanske mest berömde svensk. Sven var
upptäcktsresande, med otaliga expeditioner i Centralasien i
bagaget, men också författare och ledamot av Svenska Akademien. Han blev även den siste i Sverige att adlas. Detta
hade inte varit möjligt utan den sammansvetsade familjens
stöd och kompetenser.
Medan storebror var ute på sina ständigt återkommande långa
expeditioner var Alma ansvarig för hemmafronten, vilket var
ett enormt jobb. Mellan 1893 och 1909 kartlade Sven Hedin
stora landområden i Tibet och övriga Centralasien. Trots primitiva metoder att mäta och beräkna avstånd har det senare
visat sig att Hedins kartor innehöll väldigt få fel.
– Almas hjärtebarn var Blomsterfonden, men hon arbetade
med och intresserade sig för så mycket mer. Hennes roll i
Svens största expedition, The Sino-Swedish Expedition, kan
inte överskattas. Hon var en given nyckelperson i egenskap
av inofficiell sekreterare. Sven ledde den bilaterala expeditionen som omfattade ett stort antal både kinesiska och
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Här avbryter vi samtalet, går ut och kliver in i en gäststuga
byggd på berget alldeles vid strandkanten. Gösta pekar på
tavlor på väggarna föreställande medlemmar i familjen Hedin.
Svartvita fotografier, ofta tagna med självutlösare av Calle
Hedin som alltid av praktiska skäl står längst ut i bildkanten.
Calle var en fantastisk fotograf som tidigt såg möjligheterna
i den nya typens bildskapande. Hit kom systrarna Hedin för
att fly staden och ladda batterierna, andas ängsblommor och
havsbris. Det var jämt och ständigt någon här. I stugan, som
än idag kallas mosterstugan, sov Alma eller någon av de andra
om nätterna och njöt av den lantliga tillvaron på dagarna.

Gösta framför
sorteringsbordet med
tusentals dokument
som Håkan Wahlquist,
och han har sorterat,
ordnat och förtecknat
för digitalisering och
framtida tillgänglighet
för forskning och
dokumentation kring
familjen Hedin.

Gösta med storasyster Gerd mitt i försommarens grönska på Värmdö.

Vi promenerar vidare för att stiga in i ett hus och ett rum
där Gösta och Håkan Wahlquist, föreståndare för Sven
Hedins stiftelse vid Kungliga Vetenskapsakademien, under
en tioårsperiod arbetat med att dokumentera syskonen
Hedins liv. Flera månader av arbetstimmar har lagts ned på
att sortera, ordna och förteckna tusentals handlingar, brev
och fotografier. Projektet ska vara klart före årets slut då
resultatet, i både pappers- och digital form, ska införlivas
med Riksarkivets Hedinsamlingar. Denna del kommer
att benämnas Hedin-Wetterlind-samlingen. Allt ska bli
lättillgängligt för framtida forskare och projekt.
– Calle var den siste av syskonen att gå ur tiden. Han
lämnade efter sig ett stort antal lådor med papper och
fotografier, det föll på mig att ta hand om dem. Samma
sak när våra föräldrar gick bort, det blev ett stort lager på
vinden. För tio år sedan insåg jag det nödvändiga i att ta
tag i arbetet. Och nu ser vi ett slut på det. Utan Håkans
engagemang hade det inte gått, han är experten. Jag är
specialist på familjen och den som kan tala om vilka som är
med på bilderna. Tillsammans har det varit möjligt.
Almas reporter får med Göstas tillåtelse titta lite i högarna.
Jag plockar upp ett brev som visar sig vara skickat av Sveriges

drottning Louise, på besök i London, till Alma Hedin i
Stockholm. Skrivet på svenska av en väninna till en annan.
– Jag har i min ägo även ett barndomsporträtt av Alma,
berättar Gösta, och vi har diskuterat med Blomsterfonden om
möjligheten att överlåta det till föreningen. Jag ser helst att
det kan hänga på en bra plats på Svalnäs. Min pappa, och
även en av mina fyra systrar, bodde där under sina sista år
och området är hemma både för min syster Gerd och mig.
Vi sätter oss till bords för en fika med Gösta och hans hustru
Ellen, och pratar vidare om Alma. Efter kaffetåren åker vi ett
stenkast med bil för att träffa även Gerd Wetterlind, Göstas
storasyster som bor i eget hus i grannskapet.
– Alma var en människa med ett mycket rymligt hjärta,
hon hyste stor medkänsla och kände respekt för de som hade
det svårt. Hon ville göra gott och brann med öppen låga för
det hon företog sig. Kunde hon hjälpa de äldre drog hon sig
inte för något. – Jag är världsmästare på att tigga, brukade
hon säga, pengarna ligger på gatorna och det är mitt arbete
att plocka upp och fördela dem rätt. Alma skämdes inte för
att använda sig av sin brors namn för att öppna dörrar och
dra in medel till Blomsterfonden. Han var känd, inte hon
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på samma sätt, allt annat hade varit korkat. Hon gick till
precis vem som helst som hade ett överflöd och tiggde. Läser
man listan över vilka hon fick brev av och till vilka hon
skickade, förstår man att detta var en kvinna som byggde upp
ett nätverk som få kom i närheten av. Alma var samtidigt en
mycket sparsam person, utan att vara snål, hon återanvände
allting som var möjligt.
När Alma kläckte sin idé om Blomsterfonden fick hon med
sig många prominenta samhällspersonligheter som skrev på
uppropet för föreningens bildande – författarinnan Ellen Key,
diktaren Erik Axel Karlfeldt, ärkebiskop Nathan Söderblom
och dåvarande statsminister Hjalmar Branting, bara för att
nämna några.

Familj med humor
Mamma Anna och pappa Ludvig Hedin, berömd stadsarkitekt, fick tillsammans åtta barn, däribland Alma och Sven. Av
de sju syskonen var det bara Anna-Mia som gifte sig och fick
barn, närmare bestämt fyra stycken. Av dessa fyra barn var det
i sin tur endast dottern Märta som fick barn, fem stycken.
Mamma Anna-Mia och hennes sex syskon kallades ”Hedinarna” av nära släkt och vänner, och Märtas barn stod dem alla
väldigt nära.
– Eftersom bara Anna-Mia hade barn och barnbarn blev de
barn och barnbarn till alla sju syskonen. Det innebär att vi
firade jular, födelsedagar och högtider tillsammans med alla
Hedinarna, minns Gösta.
– Alla var roliga och lite tokiga, berättar Gerd, det var
mycket bus, fast ändå diskret, inte så utsvävande. Alma som
hette Isabel Sofia i mellannamn brukade alltid säga Alma
Sofälla Sofia. Hon var också den snyggaste av alla systrarna,
enligt Gerd. Livat och glatt var det, men inte när det var
nyheter klockan sju, då var det dödstyst. Då skulle Sven
lyssna.
Hedinarna hade mycket god sammanhållning, att hålla ihop
var något Alma värnade mycket om. Hon brukade säga att
ett ensamt glödande kol slocknar snabbt, men en hög med
glödande kol håller sig varm länge. Det förklarar också
den kärleksfulla och lojala stämning som rådde mellan de
anställda i Blomsterfonden.

Inga män som dög åt pappa Ludvig
Alma var, som Gerd påpekade, en mycket stilig kvinna, med
vackra ögon. Men hon blev aldrig gift.
– Vi tror det beror på att de hade en så sträng far. Ludvig
var en patriark som kände stort ansvar för sina döttrars
försörjning. Friare som konstnärer och präster, som på den
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tiden hade högst osäkra inkomster, skickade pappa Ludvig
på porten, berättar Gösta. Systern Emma var olyckligt kär i
en violinist och Clara i en präst. Men giftermål kom inte på
fråga. Den enda som dög var kommendör Nils Sundström
som gifte sig med Anna-Mia. Han var officer på Sveriges
första och enda ångfregatt, Vanadis, som han seglade jorden
runt på. En resa som tog två år att genomföra. Väl hemma
igen träffade han Anna-Mia, 17 år, på en fest hos vänner,
själv var han 40 år fyllda. Hon var, som han uttryckte, det
vackraste han sett på alla sina världsomseglingar. Det tog tio
år innan de två kunde få varandra och ingå äktenskap, ett
långt och lyckligt sådant.
Det gick rykten om att Alma vurmade för Verner von
Heidenstam, den kände författaren och poeten. Detta tar
Alma själv avstånd ifrån i sina memoarer ”I minnets
Blomstergårdar”, där hon skriver: ”Vad man kallar kär i
honom det var jag dock aldrig. Det är klart att jag liksom
varje annan människa inte har kunnat gå igenom livet utan
att känna ’kärlekens fröjd och kval’. Men jag hade detta
bakom mig, när jag blev bekant med skalden”. Vem Alma
upplevt kärlekens fröjd och kval med framgår dock inte.
Hennes känsla för sociala frågor visade sig särskilt under
första världskriget, då hon engagerade sig i de fattiga barnen
i Wien, där många var på gränsen till svält. Hon kontaktade
biskopsfruar och landshövdingskor i hela landet, som fick
förfrågan om hur många barn de skulle kunna tänka sig att
placera ut i sina stift och områden. På så sätt ordnade Alma,
med hjälp av sina syskon, plats för flera tusen barn i de
svenska hemmen.
– Alma var ju fullkomligt orädd. Hon kunde gå upp till en
generaldirektör och säga: ”Nu, generaldirektörn, är det så att
det är flera tusen barn som svälter i Wien. De behöver fyra
miljoner, jag har räknat ut att generaldirektörn kan ge
50 000 kronor.” Hon formulerade det inte ens som en fråga,
men det var så hon fick in pengar, säger Gösta.
– Alma hade en enastående självkänsla, berättar Gerd, vem
annan skulle våga göra allt som hon gjorde.

Det sociala engagemanget
Alma var redan tidigt i livet intresserad av sociala frågor, hon
ville bli sjuksköterska. Tyvärr satte hennes då klena hälsa
stopp för de utbildningsplaner hon hade. Istället övertalade
hon styrelsen för Govenii minne att få vara vicevärdinna i det
hus för barnrika arbetarklassfamiljer som just börjat byggas.
Där arbetade hon i tjugo år, innan hon med sin samlade
erfarenhet och sitt stora kontaktnät startade Blomsterfonden.

En vådligt stilig människa
– Alma hade en stor portion humor, hon kunde fnittra,
riktigt kikna av skratt. Hon var en varm och glad person.
Hon brukade kalla personer hon beundrade för en VSM, en
vådligt stilig människa, det ordet brukar vi också använda
oss av än idag. Och var fallet tvärtom, ja, då kallades de för
urlorpa.

Alma var en kvinna som följde modet och sin tid. Bland brodern Calles
efterlämnade bilder finns många av Alma iklädd olika hattar, den ena
mer kreativt utformad än den andra. Den här är fantastisk och Alma så
vacker i den.

Alma arbetade ofta på nätterna
– Om man kom in till Alma för tidigt, och det var före tolv,
berättar Gerd, så låg hon kvar i sängen. Hon hade sitt långa
hår utsläppt, telefonen inom räckhåll och papper utspridda
runt sig. Det var så hon jobbade. ”Allt jag gör, det gör jag i
sängen” brukade hon säga.
Ett av Almas fritidsintressen var att samla på småprylar.
Dessa förvarade hon i ett särskilt skåp. Det var bara saker
hon fått, aldrig sådana hon köpt. Dessa fick hon ofta på de
olika resorna hon gjorde tillsammans med Sven. Bland annat
innehöll skåpet ett riskorn med hela Fader vår inristat i och
en solfjäder, tillika meny, med autografer från en middag i
London med bland annat greve Wrangel, kronpris Gustaf VI
Adolf, Lord Kitchener av Karthum, Sir Robert Baden-Powell
och Francis Younghusband.

I Almas minne
När Alma blev äldre, började minnet att falna. Hon fick
svårare och svårare att hitta. 1950 avgick hon från styrelsen i
Blomsterfonden, då hon kände av sin alltmer sviktande
hälsa. När hon somnade in 1958,
var byggnationen av Blomsterfondens nya anläggning Liseberg
i Älvsjö i full gång.
Genom åren har Almas engagemang i sociala frågor hjälpt tusentals människor, framförallt äldre
som genom Blomsterfonden fått
hem och vård och undkommit
ensamhet och otrygghet på
ålderns höst. Som Alma själv
skrev i sin biografi ”I minnets
Blomstergårdar”: – Om man
genom att offra en blomma kan
locka fram ett vackert uttryck i ett
bittert och oroligt gammalt ansikte,
så har man därmed sannerligen
bidragit till skönheten i världen.
Hedinarna samlade på verandan. Bakre raden: Carl och Gerda. Mellanraden: Sven, Clara, pappa Ludvig och mamma Anna, Emma, Anna-Mia.
Framtill: Alma. Saknas gör ett barn i syskonskaran. En pojke som döptes till Mac och dog endast några dagar efter födseln.
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Jubileumsstigen består
av specialplanerade
och - planterade
jubileumsrabatter
samt ett område
för självodling i
pallkragar. När alla
blommor växer till sig
och riktigt blomstrar,
när gräsmattan fylls
med ängsblommor, då
ser vi framför oss en
färgrik oas att träffas
och umgås i.

Drottning Silvias Jubileumsstig
Den 25 juni invigdes Drottning Silvias Jubileumsstig i
Liseberg med bandklippning, tal, bubbel och viftande
blågula flaggor.
Dagen före var högsommarsolig men på invigningsmorgonen föll tunga droppar ned över Älvsjö. Ett regn
som likt ett tecken upphörde när invigningen började
klockan 13.
Över hundra personer trotsade de mörka molnen och
mötte upp till detta smått historiska evenemang, lyssnade till ordförande Ewa Samuelssons invigningsord,
såg bandet klippas av Ewa och vd Ulf Thörnevik och
höjde en skål för en ännu trevligare gemenskap och
grannsamvaro mellan husen i Liseberg. Sedan följde en
rundvandring med föreningens kommunikationschef
Christel Jansson som ciceron.
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Lars-Bertil Erkki och Margareta Wieweg med familj
(nedan)har donerat bänkar till minne av sina nära och
kära och till glädje för alla äldre som besöker jubileumsstigen i Liseberg. Vill du också skänka en bänk till rast
och gemenskap i Liseberg, kontakta då christel.jansson@
blomsterfonden.se

– Jag flyttade till Liseberg 2017 berättar Inger Olsson,
jag bor i ett av de nya husen längst bort på gatan och
trivs mycket bra.
Dagen och festligheterna till ära har hon besök av dottern Anneli Kiesel som likt sin mamma tycker att både
jubileumsstigen och invigningen är toppen.
– Det är roligt när det händer något speciellt, som dessutom höjer trivseln för oss alla som bor här. säger Inger.

– Jag fyllde 65 i måndags, så jag räknas till de yngre
äldre här, säger hyresgästen Bengt Råsberg.
Bengt berättar att han flyttade till sin seniorlägenhet i
Liseberg för ett drygt halvår sedan och trivs väldigt bra
med tillvaron i det nya hemmet och själva området.
– Människorna är vänliga och trevliga och jag känner
mig hemtam på den här sidan av stan. Jag bodde i
Östberga en gång i tiden.
Att föreningen lägger ned både pengar och stor möda
på att förbättra och göra det ännu trivsammare för
oss är jag nog inte ensam om att tycka. Och sådana här
festliga tillfällen piggar alltid upp.
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Tanja Bolevin klipper blommor till festen.

Klackarna i taket även på äldreboendet
Samtidigt som invigningsfesten av Drottning Silvias
Jubileumstig pågick utomhus var det uppspelt
även på insidan. På äldreboendet var det tjo och
tjim med tårta, blommor, bubbel, musik och dans.
Jubileumsyran bättrades ytterligare på med att det
hurrades för Ulla som fyllde 90 år dagen till ära.
Vård- och omsorgschefen Christel Haglund stämde
in i hyllningarna med några fina ord till de boende
och medarbetarna, vilket även ordförande Ewa
Samuelsson gjorde flankerad av vd Ulf Thörnevik.
Ett fyrfaldigt leve: hurra, hurra, hurra, hurraaa!

Natasha korkar bubbel och skär upp
tårta

Edens hårblomma är som klippt ur en
lustgård.

Nighisti lättar på munskyddet och
bjuder på ett leende. Tack för det.

Liselott håller i alla trådar med van
och trygg hand.

– Vi tar fest och glädje på stort allvar på Liseberg. Allt ska vara så perfekt som möjligt. De äldre ska verkligen
känna att idag är det ingen vanlig dag. Allt vi gör ska signalera glädje: hur vi dukar, hur vi klär oss (en festlig
hatt gör skillnad), blommorna på borden, musiken vi väljer, tårtan, drycken, det vi serverar, servetterna. Allt!.
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Ewa Samuelsson har avgått efter välförrättat värv ...
– Jag tycker stigen och bänkarna är en fin idé som
kommer att växa och finnas långt in i framtiden. Ett bra
exempel på hållbarhet i jubileumstanken. Därför har
även jag donerat en bänk för besökare att ta en paus på.
Skänk en bänk du också om du har möjligheten.

fått skjutas framåt i kalendern. Alla inplanerade jubileumsaktiviteter
har ju fått flytta på sig och ta nya former efter hand, men ändå med
lyckade resultat.

Ewa Samuelsson avgick som Blomsterfondens ordförande i samband med årsstämman 31 maj. Ewa hade då suttit i styrelsen i tio
år, vilket är den längsta tid föreningens stadgar tillåter. De senaste
fem åren har hon innehaft ordförandeposten.
– Hur känns det, om jag får ställa en idrottsfråga?
– Det känns bra, jag är tillfreds med allt vi fått uträttat under de här
åren, det är en hel del. I synnerhet när man tänker på att pandemin
satt hinder i vägen under nästan halva tiden. Tillgängligheten har
inte varit den vanliga, alla möten har varit digitala och mycket har

När jag fick frågan om att ta över ordförandeposten kom den både
snabbt och oväntat. Jag blev glad och hedrad och efter lite betänketid tackade jag ja. Jag fick på detta sätt en ny plattform där jag
kunde uträtta bra saker för de äldre, något jag försökte göra under
hela min politiska karriär. Nu kunde jag ta med mig kunskapen om
beslutsvägar och hela mitt breda nätverk in i detta nya.
Jag kände också att jag blev väldigt väl mottagen av både styrelse
och ledning. Och jag måste säga att jag blivit väldigt imponerad av
den kraft med vilken alla inom organisationen tog sig an coronaproblematiken. Där andra aktörer blev stående på hälarna var alla
dessa medarbetare ständigt på tårna. Det var med stor stolthet jag
tog del av detta. Jag kommer alltid att vara en blomsterfondare i själ
och hjärta. Tack till alla er därute som stödjer de äldre.

... och Johanna Cerwall är ny ordförande i Blomsterfonden
Johanna Cerwall är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har
gedigna kunskaper om ekonomi, finans och finansiell styrning. Hon har en lång
karriär inom Swedbank bakom sig och är sedan 2016 verkställande direktör i
Skandiabanken. Johanna sitter i Blomsterfondens styrelse sedan 2020.
– Jag ställer samma idrottsfråga till dig som till din föregångare: – Hur känns det?
– Tack, alldeles utmärkt, efter två år i styrelsen är jag medveten om att jag tar över
en välfungerande och genuin förening. Rent privat har jag känt till Blomsterfonden
länge, jag är uppväxt i närheten av Svalnäs och min mamma bodde sina sista år på
Tallgårdens äldreboende. Jag har alltså tagit del av hur verksamheten fungerar även ur
den anhörigas perspektiv och måste säga att jag var väldigt nöjd med både vården och
bemötandet.
Jag närmar mig det här uppdraget med stor ödmjukhet och nyfikenhet. Jag har alltid
varit väldigt intresserad av vård och omsorg, hur den bedrivs, vilka mekanismer som
fungerar, hur man löser problem och får arbetsdagen att fungera på bästa sätt. Det är
något jag har med mig hemifrån.
Blomsterfonden är en lagom stor verksamhet med en personalstyrka som besitter både
hög och bred kompetens och som ständigt har många olika givande samarbeten och
projekt på gång. Här riskerar inte tankar och idéer falla mellan stolarna på samma sätt
som i de största organisationerna.
Jag vill gärna bidra till att få igång flera samarbetsprojekt, vara en god förvaltare men
också en kreativ utvecklare som leder framåt. Jag ska verka för att tiden jag håller i
stafettpinnen ska bli så framgångsrik som möjligt för boende, medlemmar, personal
och andra nära Blomsterfonden.
En mer ingående intervju kommer att publiceras i Alma när föreningens nya styrelseordförande väl blivit varm i kläderna.
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MedlemsINFORMATION
Hit ringer eller mejlar
du när du har frågor som rör våra
olika seniorboenden och uthyrning av lägenheter:

08-555 94 527
Måndag–Fredag: 09.00–16.00

uthyrning@blomsterfonden.se

Hit ringer eller mejlar du
angående allmänna frågor
om Blomsterfonden, ditt
medlemskap och förmåner:

08-555 94 751
Måndag–Fredag: 09.00–16.00

Vad är Blomsterfonden?
medlem@blomsterfonden.se

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!
Uthyrning

Medlemsservice

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.

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/

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE SOMMAREN
Uthyrningen har semesterstängt till mitten av augusti.
Det kommer inte publiceras några lediga lägenheter på
Seniorbotorget under denna tid.
För allmänna frågor och information om Blomsterfonden,
kontakta vår medlemsservice på 08-555 95 751 eller
medlem@blomsterfonden.se
Under juli och augusti har vi lite längre handläggningstider på grund av semestertider.

Ha en skön semester!

Det gäller framför allt frågor om medlemsavgifter,
autogiron och eventuella återbetalningar där svarstiderna kan bli något längre.
Du vet väl om att du hittar mycket information på vår
hemsida och forum, se länk här:
https://forum.blomsterfonden.se/org/blomsterfonden/
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. Anmäl dig gärna på vår hemsida www.blomsterfonden.se.
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”

Vi möter sommaren med
glädje och beredskap

Värmeböljan ligger som en filt över sydeuropa och risken finns att även vi kommer att
känna av den på våra breddgrader. Extrem och långvarig värme är farlig för alla men äldre
person lider extra mycket, varför vi har förberett oss noga för åtgärder på våra omsorgsboenden.
Vår beredskapsplan finns klar att använda rakt genom organisationen. Syftet med denna
handlingsplan är att ge en beskrivning, för alla medarbetare, på hur vi säkrar vården av boende
och bemannar vid värmebölja. Vi utgår från SMHI:s varningssystem med Klass 1- och Klass
2-varning. Vår planering gäller från en timme till fem dagar framåt när det handlar om att
fördela personalresurser och tjänstgörande medarbetare för att säkerställa att omsorgsarbetet
blir av en kvalitet som lagen kräver.

Christel Haglund
vård- och omsorgschef,
stf VD på Blomsterfonden

I media får vi till oss att coronapandemin inte är över ännu, att nya virusvarianter sprider sig
i samhället och ökar ytterligare framåt hösten. För arbetet på våra äldreboenden betyder inte
detta några förändringar. Vi har aldrig trappat ned vårt förhållningssätt till pandemin, den ska
inte ta sig över våra trösklar. Våra rutiner och vårt säkerhetstänk är som det varit från dag ett.
Visir, munskydd och ett strikt hygientänk är alltid på plats.
Våra medarbetare inom vården och omsorgen är ett järngäng som under lång tid haft en
arbetsbelastning utöver det vanliga och alltid ställt upp. Varit lojala och tagit stort ansvar.
Nu får de äntligen välförtjänt vila med familjen, kompisar och vänner. Vi är så glada över att
planeringen och pusslandet har tillåtit semester till alla under sommarperioden. Vi är också
stolta, vi tar det som ett kvitto på att Blomsterfonden erbjuder en arbetsmiljö där många vill
jobba och komma in. Där arbetskamraterna och yrkesstoltheten bygger trivsel, kunskap och
sunda värderingar som utgår från föreningens trygghetskoncept och grundtankar.
Vi gör också vårt allra bästa för att sommaren ska bli en samvarons, glädjens och ysterhetens
årstid på våra anläggningar. Här nedan en bild från midsommarfirandet på Svalnäs. T.h. På
Tallgården serverades egenhändigt inlagd supergod sill. Vilken midsommar det blev.
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Blomsterfondens ordförande Ewa Samuelsson hälsar medlemmarna
hjärtligt välkomna och förklarar stämman öppnad.

Vid podiet sitter Ulf Thörnevik, vd, Ewa Samuelsson, styrelseorförande,
Lotta Edholm, föreningsstämmans ordförande samt Erika Björk, sekreterare.

Föreningsstämman blev en lyckad avslutning
på jubileumsåret

Stämmorapport
Charlotte Wallenholm

Den 31 maj blev det äntligen dags att hålla en ”riktig” föreningsstämma i Blomsterfonden. Förra året direktsände vi stämman på Youtube och lät er rösta digitalt eller
postalt. Nu ville vi verkligen träffas och göra allt för att ge vårt 100-årsjubileum en
värdig avslutning med ordentlig feststämning. Föreningsstämman 2022 blev i år en
så kallad hybridstämma, för att så många som möjligt skulle kunna vara med.
Kanske var det kvällens underhållning med Sven Ingvars som bidrog till att ovanligt
många hade anmält sig för att vara med på plats. Den slutliga röstlängden fastställdes till
469 personer, varav 444 tagit sig till Filadelfiakyrkans fina lokaler på Rörstrandsgatan och
25 medlemmar deltog och röstade digitalt.
Den förväntansfulla och samlade stämmopubliken blev något mindre välkammad när
Sven Ingvars bjöd upp till allsång:
Säg inte nej, sjöng bandet ...
säg KANSKE KANSKE KANSKE, tjoade
publiken till svar ...

Blomsterfondens ordförande Ewa Samuelsson inledde på sedvanligt sätt och hälsade alla
välkomna. Hon gjorde en tillbakablick över det senaste året med allt vad det inneburit
av försenade jubileumsaktiviteter p.g.a. pandemin, den efterlängtade invigningen av
Drottning Silvias Jubileumsstig i Liseberg, Älvsjö den 20 maj samt de uppskattade
jubileumstavlorna skapade av Barbro Ingvaldsson. Ewa Samuelsson förklarade därefter
stämman öppnad och till ordförande och sekreterare valdes Lotta Edholm och Erika
Björk.
Mötesordförande gick igenom de inledande punkterna för kvällen, med godkännande
av dagordning, röstlängd, justeringspersoner och rösträknare i snabb takt. Det konstaterades även att stämman blivit behörigen kallad.
Även vd Ulf Thörnevik blickade bakåt på Blomsterfondens 100 år av verksamhet med
hem och vård för äldre, med tonvikt på utvecklingen de senaste 15 åren. Han redovisade
därefter resultatet för år 2021, som visade att Blomsterfonden har en god ekonomi med
ett resultat om 21 mkr och ett överskott såväl inom vård- och omsorgsverksamheten som
fastighetsverksamheten.

Fyra stöttepelare i Blomsterfonden. Våra
värdinnor: Fr.v. Monica Andersson (Röda
bergen/Körsbärsvägen), Anna Svensson
(Liseberg), Angelika Stier Norén (Svalnäs)
och Jessica Sjöstedt (Ringvägen). Alltid
nära med en hjälpande hand, så även på
föreningsstämman.
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Ulf Thörnevik betonade också att Blomsterfonden söker aktivt efter nya markanvisningar
och kommer att fortsätta utveckla trygghetskonceptet, renovera befintligt lägenhetsbestånd och bygga nya bostäder framöver.
Han riktade därefter ett stort tack till alla givmilda medlemmar, hyresgäster, organisationer och privatpersoner, som genom sitt stöd möjliggjort den sociala verksamheten och
utvecklingen av nya projekt. Slutligen tackade han även alla som bidragit till att göra
jubileumsåret 2021 så lyckat.

Ewa Samuelsson avtackas av stämman och Ulf Thörnevik efter tio
års gediget arbete i styrelsen. Varav de fem sista som ordförande.
Ett stort tack Ewa!

Stämmoordförande Lotta Edholm
blomsterdekoreras som tack för en
väl genomförd stämma.

Ordet gick sedan till Jens Persson, auktoriserad revisor på
PwC och revisor i Blomsterfonden, som på ett mycket utförligt och pedagogiskt sätt redogjorde för revisionsarbetet under
2021. Stämman fastställde resultat- och balansräkning och
beviljade ansvarsfrihet för styrelse och vd för verksamhetsåret
2021.
Styrelsens sammansättning fastställdes sedan när Eva Nordström valdes till ny ordinarie ledamot (2 år), att ersätta
avgående Ewa Samuelsson. Bert-Ove Johansson (ordinarie)
valdes om på 2 år och Eva Fernvall valdes om som suppleant
på 2 år. Även Björn Lind valdes om på tre år som ordinarie
ledamot i valberedningen.

Blomsterfondens ”eviga sekreterare” och mångåriga ekonomichef Erika Björk, tar farväl till förmån
för ett väntande pensionärsliv, och avtackas med
blommor och lyckokramar. Ett stort tack Erika!

Gösta Wetterlind, gudson
och syskonbarnbarn till
Blomsterfondens grundare
Alma Hedin samtalar med
Antonia Jacobaeus från
föreningens styrelse inför
stämmans öppnande.

De tre inkomna motionerna behandlades sedan utan att
någon av motionärerna var närvarande och stämman
godkände styrelsens förslag att bifalla en och avslå två av
motionerna.
När Lotta Edholm tackade för förtroendet och förklarade
stämman avslutad blev det dags för avtackning av avgående
styrelseordförande Ewa Samuelsson. Ewa har varit en engagerad och kunnig ledamot i Blomsterfondens styrelse i tio år
varav de fem senaste åren som ordförande. Vd Ulf Thörnevik
överlämnade blommor och några väl valda ord som tack för
hennes tid i styrelsen. Även Erika Björk som agerat sekreterare
på föreningsstämman de senaste tolv åren tackades av med
blommor då hon går i pension.
Nu stod kvällens musikaliska höjdpunkt, Sven Ingvars orkester, och stampade av otålighet i kulisserna på Filadelfiakyrkans
stora scen. Resten av kvällen njöt medlemmar och personal
av nya och gamla klassiker med Sven Ingvars. Publiken
sjöng med till ”Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske…”
och andra välkända låtar. Några lyckliga fans fick även
avsluta kvällen med en autograf från bandets sångare Oscar
Magnusson, son till legendaren Sven-Erik Magnusson.
Föreningsstämman 2022 blev en riktigt fin avslutning på
jubileumsåret för Blomsterfonden.

Ewa Samuelsson och Ulf Thörnevik möter Oscar Magnusson, sångare
och gitarrist i Sven Ingvars, för lite småprat vid scenkanten efter
spelningen. Oscar verkar vara lite starstruck.

Läs intervju med Oscar Magnusson på nästa uppslag
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SVEN INGVARS förgyllde stämman med
en liten bit av Värmland
När Sven Ingvars intog scenen på Blomsterfondens jubileumsstämma kom de direkt
från ett eget jubileum, sin utsålda 65-årsturné ”En liten bit av Värmland”.
Vi fick se ett svängigt och otroligt tajt band som bjöd oss på ett pärlband av hitlåtar från
många decennier. Allt från Fröken Fräken, Minns du björken, Börja om från början
och Jag ringer på fredag till nyare sånger som Så många mil, så många år och den
lågmält vackra hyllningen till hemknutarna, En liten bit av Värmeland. Den sistnämnda
komponerad av Oscar Magnusson själv.
– Var än i Värmland man sticker ned sin spade i jorden, berättar Oscar från scenen, hittar
man spår av Sven Ingvars. Efter den här turnén och all den kärlek vi fått av publiken är
vi övertygade om att samma sak gäller för övriga landet. Den här orkestern är inte enbart
en värmländsk angelägenhet, Sven Ingvars bor i hela Sverige.
Alma fångar Oscar Magnusson för en snabbintervju direkt efter spelningen och
autografskrivandet. Vi börjar med att prata instrument: Du växlar gitarrer rätt ofta på
scenen, blandar dina egna och pappa Sven-Eriks, vilken är mest du och vilken är mest
han?
– Jag har en Gibson J-45:a som är min trognaste vapendragare. Den hänger med på det
mesta jag gör, den börjar bli lite sliten men jag hoppas den står pall många år till. Hemma
spelar jag en gammal svensk nylonsträngad Levin-gitarr. Pappa hade en gräddgul Ibanez
George Benson-signaturgura som han alltid hängde på sig i Torparrock när det skulle
svänga ordentligt. Det är mycket av farsan i den. Jag plockar också fram den när det ska
rocka. Jag har faktiskt sett fans som tatuerat in just den gitarren på kroppen och skrivit
Sven Ingvars under. Bara en sån sak. Jag spelade på den här i kväll.

Oscar Magnusson intervjuas på uppstuds
av Almas Magnus Nordström

Det bor mycket symbolik i gitarrer, de blir kulturbärare och ju mer man spelar på dem
desto bättre blir de, de får helt egna klanger som bidrar till vårt sound och vårt uttryck.
Gitarrerna står också för kontinuitet. En gitarr som hör ihop med oss båda är Gibsons
Super Jumbo-modell. Jag har en Sunburst och pappa hade en blond.
Gibson SJ-200, en av världens mest berömda akustiska gitarrer, ofta kallad The King of
The Flat-Tops, har stor kurvig kropp, vackert utsirat plektrumskydd och mustaschformat
stall. Elvis spelade en sådan och blev en förebild för alla som kom efter. I hans tidiga
karriär var den flitigt förekommande, på skivomslag och i filmer som Jailhouse Rock,
King Creole och Loving You.
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– När pappa gått bort och vi efter ett uppehåll beslöt oss för att
fortsätta som Sven Ingvars, ställde vi hans blonda Jumbo mitt på
scenen under de första spelningarna. Den stod där i strålkastarljuset
när jag gick på, greppade den och vi började spela. Det var många
känslor i den stunden, instrument som hängt med länge blir
besjälade av ägaren. Det blev en värdig överlämning, tycker jag.
Din pappa gick ur tiden 2017, var det en självklarhet för dig att
ta över och föra bandet vidare då?
– Det var inget enkelt steg att ta men samtidigt var jag så
”indoktrinerad”i den tanken sedan plastgitarråldern. Jag fick ofta
höra att ”du får ta över sedan Oscar”, men väl där var det inte
lätt. Jag är en person som ställer höga krav på mig själv och var
naturligtvis rädd för att rasera allt detta som så många duktiga
människor har byggt upp under så lång tid.
Till slut landade beslutet i musiken, som på något sätt finns
ingjuten i folksjälen och är värd att få leva vidare, inte endast på
skiva utan också på livescenerna. Det finns naturligtvis de av Sven
Ingvars gamla publik som valt att inte följa med på vår fortsatta
resa och det är helt ok, men vi har till vår glädje sett att en ny
generation hittat oss, och kommit att gilla det gamla också.
Jag är inte speciellt nostalgisk, jag vill driva det här framåt och se
vart vi kan nå. Vi har en enorm musikskatt att ösa ur, men låtarna
ska inte bara förvaltas utan vitaliseras i takt med tiden också. Ny
musik behöver komponeras, arrangeras och framföras både på
scen och på skiva.
Vi är ett väldigt tajt liveband, vilket kommer sig av att vi spelar
jättemycket. Vi känner varandra. Många som inte sett Sven
Ingvars på scen på flera decennier kanske tycker att ”Oj, vad det
låter annorlunda” men ett faktum är att om pappa levt idag hade
skillnaden endast varit att han hade stått här och sjungit. Nu är
det jag. Han hängde med sin samtid och blickade alltid framåt.
Oscar Magnusson är inte bara sångare och gitarrist i Sven Ingvars,
han är även ägare till och driver konsthallen och matsalen Sliperiet
i Borgvik ute i den värmländska myllan. Sliperiet är Värmlands
största privatägda konsthall och en framgångssaga som främjar
och stärker kulturutbudet på landsbygden. Har du vägarna förbi
Värmland i sommar, passa då på att titta in till Sliperiet.
Är du på annat håll under semestern kan du lyssna på Oscar i
Sommar i P1 där han är sommarvärd för första gången. – Jag är
livrädd och ärad över uppdraget, säger värmlandssonen.
Almas reporter vill avsluta med att berätta att det finns platser
även utanför Sverige där Sven Ingvars dyker upp om man
sticker spaden i marken. I Finlands svenskbygder har man alltid
diggat och dansat till värmlandsorkesterns låtskatt. Musiken
har strömmat från radioapparater och skivspelare, lokala band
spelade Sven Ingvars på dansplatserna och drog fulla hus under
60- och 70-talet. Minns du björken, var en klar favorit. En
tryckare jag dansat till många gånger, framförd av band som
hette Busters Five, Kigges orkester och sådant. Om somrarna på
Ramsholmens dansbana i Ekenäs och vintertid på Folkan inne i
stan. Danskvällarna var upplagda som medeltida fältslag, tjejerna
på led längs ena långväggen, grabbarna mitt emot. Två takter
och full fart framåt. Det var ju hur rubbat som helst, men kul.
Dansövningarna med morsan hemma i köket betalade sig.
– Ingen flicka vill ha en kille som inte kan dansa, sa hon. Klok var
hon, som en uggla, mor min. Gillade Sven Ingvars också.

Det var svårt att sitta
still när Sven Ingvars
skruvade upp tempot ...
Jag ringer på fredag, så
ses vi på lördag ...

Oscar Magnusson tog
sig tid att umgås med
publiken efter spelningen.
Det var många som
ville ta en selfie och
få en autograf av den
sympatiske artisten.

Nedan spelar Oscar på sin
J-45:a, trotjänaren, och
på översta bilden är det
pappa Sven-Eriks Ibanez
som får komma fram på
scenen.

Bland päror, panntofflor och rhododendron i Skåne
Första veckan i juni fick alla trädgårds- och blomstersugna Blomsterfondenresenärer äntligen komma ner på
grönbete till ett Skåne i sommarskrud. Medlemsresan
som specialdesignats som en del av firandet av Blomsterfondens 100-årsjubileum blev en fin avslutning på det
förlängda feståret.
Vad var det bästa med jubileumsresan? Alla i vår härliga
grupp med trädgårdsentusiaster har sina egna favoritminnen. Vi vet att Gun är allra mest nöjd med sina bad
runt om i Skåne som hon på ett väldigt fiffigt vis såg till
att hinna med trots vårt ganska späckade schema. Andra
av oss njöt av glassen i Torekovs hamn när vår Bjärehalvöguide Ingrid berättade spännande historier från förr. Vi
skrattade åt Morten som guidade så underhållande och
kunnigt i Sofiero slottsträdgård och fascinerades av Sylvias
imponerande arbetskapacitet i sin fantastiskt välskötta
och prunkande trädgård i Mölle. Det spelade ingen roll
att rosorna inte hade hunnit komma i blom, där fanns så
otroligt mycket annat att vila ögonen på i hennes trädgård.
För att inte tala om hennes hembakade kakor!
Imponerande många av alla som var med på resan var
otroligt välbevandrade bland blommor och blad och hade
koll på både latinska namn och skötselråd. I varje trädgård
vi besökte fick de lokala guiderna svara på en uppsjö av
frågor av nyfikna och vetgiriga Blomsterfondare. Även
vinodlare Håkan Hansson i Hällåkra uppskattade det
stora intresset för vinodling och äpplen i samband med
att han och hans fru så modigt serverade resans enda
utomhuslunch, vid kanten av vinfälten i backlandskapen
norr om Söderslätt.
Vi minns Mona Wembling som visade upp sin egen lite
yvigare trädgård på sydkusten, en trädgård som skiljde
sig en hel del från Sylvias i Mölle, men var och en är
fascinerande på sitt sätt. Det är lite grann som om våra
personligheter avspeglas i våra trädgårdar, de är vilda och
tillåtande i vissa fall och perfekta och tuktade i andra.
Många uppskattade också avslutningen på Österlen med
besöket i den engelska trädgården där Anette Cato visade
oss runt i de olika rummen och fyllde i varenda tänkbar
kunskapslucka rörande växtligheten runtomkring. En
vandring på strandängarna vid Stenshuvud och kanske
en glimt av en orkidé, eller skogspromenaden under
bokskogens skira och skyddande lövverk bort till Kiviks
Musteri där lunchen kunde ätas på den skyddande
innergården. Här fanns många guldkorn att plocka av.
Fina samtal, nya möten och upptäckter av gemensamma
intressen och många fina minnen.
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Hovs hallar

Flädie vingård

Hällåkra

Sofiero

Ett stort tack till alla er som var med på jubileumsresan
till Skåne! Vilket härligt gäng!

Engelska trädgården

Norrvikens trädgårdar

Rosdrottningen Sylvia Wihlborg

Mona Wemblings
trädgård

Vår chaufför Mats och hans
buss som tog oss tryggt
från plats till plats
Stenshuvud
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Fråga JURISTEN
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

Hej Ida!

Jag förstår inte riktigt det här med arvslott och laglott, kan
du förklara vad de båda begreppen betyder och också vad
är skillnaden?
Allt väl!

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 Livsarkivet 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

Maj-Britt
Hej Maj-Britt!

BECKM A N

Det är många som blandar ihop just dessa två begrepp
varför jag nedan beskriver skillnaden.
B E G R A V N I N G S B Y R Å

Om vi börjar med arvslott, så är det arvtagarens del av den
avlidnes kvarlåtenskap, d.v.s. någons del av arvet. I Sverige
har vi en legal arvsordning med olika arvsklasser. När någon
av dina släktingar ärver dig så erhåller de en arvslott.
Arvslotten är olika stor beroende på hur många som ska
dela på kvarlåtenskapen/arvet.

B E G R AV N I N G S B Y 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.

När man istället talar om laglott är det något som endast
bröstarvingar (d.v.s. i första hand barn, sedan barnbarn och
så vidare) har rätt till. Laglotten är alltid hälften av arvslotten.
Laglotten kan man inte testamentariskt förfoga över. Om
den avlidne exempelvis har två barn är deras arvslotter
50 % vardera av arvet och laglotten 25 % vardera av arvet.
Det innebär att den avlidne kan testamentariskt
beststämma över totalt 50 % av arvet.

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

Önskar dig en skön sommar!

frågeställningar som kan uppkomma i en familj, till exempel:

ida.danielsson@afbeckman.com

Har du en fråga du går och
funderar över. Skicka in den
till Ida så slipper du undra
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• 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

• Testamente
• Samboavtal

• Gåvobrev
• Arvsskifte
• Bouppteckning

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

Fråga ANTIKEXPERTEN
Hej Britt,
tack för ditt mail till Alma med din trevlig vas.
Vasen är en ”Argenta”, Wilhelm Kåge för Gustavsberg, 1900-tal
Värdet för vasen ligger på 300:Argenta formgavs av Gustavsbergs konstnärlige ledare
Wilhelm Kåge (1889–1960) och visades första gången på
Stockholmsutställningen 1930. Argenta blev snabbt en försäljningssuccé. De första föremålen målades av Kåge själv, men snart
byggdes en Argenta-avdelning upp som i slutet av 1930-talet
hade 30 anställda målare, gjutare och drejare. Argenta var typisk
salongs- och presentkeramik, samt en stor turistartikel. Både
praktpjäser och enkla föremål tillverkades.
Med vänlig hä’lsning
Anna Sievert

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!

Skicka in
en fråga till
antiksidan
du också!
Hej Kjell,
tack för din fråga. Ja, det stämmer att det är ett japanskt svärd,
men inte från “samurajernas tid” utan detta är ett s.k. Shin guntō,
ett officerssvärd från andra världskriget! Oftast har dessa
maskingjorda blad och räknas då inte av samlare på japanska
vapen som ett traditionellt handgjort svärd. Dock finns det
många som samlar på militaria från andra världskriget och jag
skulle bedöma att ditt svärd skulle gå på 6000-8000 kr på auktion.
Vänligen
Anna Sievert
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En 1920-talsmodernist influerad av Edith Södergran
och Elmer Diktonius
Foto: Helander. Svenska litteratursällskapet i Finland

vara mänska
Kerstin Söderholm i urval
Kerstin Söderholm (1897–1943) hörde till
1920-talets finlandssvenska modernister,
där Edith Södergran, Elmer Diktonius och
Henry Parland gjorde avtryck i poesin.
Söderholm bidrog med en annorlunda
röst: hennes texter vänder sig inåt, utforskar jaget, vänder och vrider på relationen
till andra människor.
vara mänska är en ingång till Kerstin Söderholms mångfacetterade, och delvis förbigångna, författarskap. Hennes första
diktsamling, Röster ur tingen, utkom 1923 och ytterligare
fem följde. Novellsamlingen Det var icke verklighet gavs ut
1930. Söderholms omtalade dagböcker, Endast med mig
själv, utkom postumt 1947–1948 och i vetenskaplig utgåva
2021.
I vara mänska arrangeras ett urval texter ur diktsamlingarna och dagböckerna runt fyra positioner – jag, du,
han, det – beroende på vart poeten vänder sin blick.
Inledande essä: Anna Möller-Sibelius

Befrielse och öppenhet i
1970-talets jakt på det
äkta och naturliga
1970-talets känslomönster utmärktes av en dröm om mänsklig
gemenskap och befrielse från fördomar samt en vilja att komma i
kontakt med sig själv och andra, att söka det äkta, det naturliga, det
autentiska och nå en öppenhet. Man ville att det skulle kännas på ett
visst sätt att arbeta, vila, skapa, vara solidarisk, konsumera, ha sex, vara
barn, förälder, man och kvinna, ung och gammal, överordnad och
underordnad. Befrielse och öppenhet var nyckelord.
Här skärskådar en grupp historiker, idé- och filmhistoriker detta färgstarka och omvälvande decennium. De granskar allt från politik och
medier till kärleksliv och moral. Fram växer en fascinerande bild av
hur känslorna blir till regler och mönster – och att normerna för vad
människor förväntas känna och faktiskt känner varierar i tid och rum.
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Stockholmsservitrisen som gick
med i motståndsrörelsen

I den tredje boken i serien True spy möter vi Erika Möller – servitris
i Stockholm som en sommarkväll 1940 träffar en berest och mystisk
man. Snart är hon rekryterad till en blivande motståndsrörelse, som
ska agera om tyskarna skulle ockupera landet. I en villa i Gribbylund
tillverkas sprängmedel och sänds chiffrerad telegrafi till Moskva –
och Erika Möller ger sig ut på en regnig cykelfärd i Jämtland, där de
tyska transittågen passerar.
Med hjälp av en avhemligad Säpo-akt berättar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, om Erika Möllers öde, men också om det
tyska skruvstäd som Sverige befann sig i under en tid präglad av eftergiftspolitik, om den hemliga myndigheten Allmänna säkerhetstjänsten och om en rad samtida attentat och spionaffärer.

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 augusti 2022.

Böckerna kan köpas direkt på förlagets hemsida appellforlag.se eller hos välsorterade bokhandlare

Grattis till alla er som vann böcker i senaste Alma!
Stefan Dahlberg
Stockholm
Stig-Ove Nilsson
Kista
Ann-Kristin Nilsson
Bromma
Susann Rådström
Drougge
Stockholm
Elisabet Jernström
Vällingby

Ulrika Skoglund
Danderyd
Marie Janson
Visby
Kerstin Ljungblom
Spånga
Lena Floser
Stockholm
Barbro Westlund
Kista

Ylva Roovete
Stockholm
Barbro Larsson
Stockholm
Kristina Skarin
Vaxholm
Ann Margret Westberg
Stockholm
Eva-Lena Hjorth
Stockholm

För mer info om böckerna gå in på: appellforlag.se
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Hundra

Quizet

Kära vänner, här kommer det sista ouizet med anknytning till 100-årsjubileet. Alla dessa personer, saker, företeelser är årsbarn med Blomsterfonden.
Samtliga kom till världen 1921. Nu vill vi veta vad du kan om det här hundragänget. En del är lätt, annat svårt, en del jättesvårt. Men det är bara Gud som
ser om du googlar och det är aldrig för sent att ge upp. Svaren hittar du längst ned på sidan 2. Extrapoäng till den som vet vem som sitter på trampolinen!

1. Rösträtt för kvinnor

2. Carl-Gustaf Lindstedt, skådis

3. Gunnar Nordahl, fotbollsproffs

4. Kylskåpet

Kvinnor som kämpade för rösträtt?

Gjorde huvudrollen i ?

Spelade i känd kedja, vilken?

Vem uppfann?

A Suffpaletter
B Suffragetter
C Surfbagetter

A Mannen på flaket
B Damen i svart
C Mannen på taket

A Li-No-Gre
B Gre-No-Li
C No-Gre-Li

A Laurel & Hardy
B Lennon & McCartney
C Munters & von Platen

5. Alan Freed, discjockey

6. Nancy Reagan, first lady

7. Lennart Strand, friidrottsman

8. Stubb-Jonas

Viken musikterm myntade han?

Vade hette hon som skådespelerska?

I vilken gren?

Vad hade han för yrke?

A Twist
B Rock ’n’ Roll
C Soul

A Nancy Davis
B Nancy Smith
C Nancy Wilson

A Höjdhopp
B Diskus
C Medeldistanslöpning

A Stubbfräsare
B Sångare/orkesterledare
C Frisör

9. Insulinet

10. Esther Williams, filmstjärna

11. Carl Gunnar Hammarlund

12. Dirk Bogarde, filmstjärna

I vilken körtel bildas insulinet?

Vad kallades hon?

Känd som programledare för?

Hur var han klädd i ”Döden i Venedig”?

A Tallkottskörteln
B Sköldkörteln
C Bukspottskörteln

A Million Dollar Baby
B Million Dollar Mermaid
C Million Dollar Lady

A Trafikmagasinet
B Ring så spelar vi
C Sveriges Bilradio

A Vit kostym och vit panamahatt
B Blå stetsonhatt och gabardinkostym
C Chapeau-claque och frack

13. Charles Bronson, filmstjärna

14. Git Gay, primadonna

15. Simon Brehm, orkesterledare

16. Körkarlen, roman

Om han hade varit ett ägg?

Vilken film är Git Gay inte med i?

Vilken sångstjärna var han manager för?

Vem skrev den?

A Löskokt
B Hårdkokt
C Förlorat

A Blondie, Biffen och Bananen
B Salta gubbar och sextanter
C Det sjunde inseglet

A Lasse Lönndahl
B Lill-Babs Svensson
C Siw Malmkvist

A Selma Lagerlöf
B Eyvind Johnson
C Verner von Heidenstam

17. Caryl Chessman, dödsdömd

18. Bengt Grive, journalist

19. Angelo Dundee, tränare

20. Alexander Dubcek, politiker

Vad hette hans bestsellerbok?

Var föddes han?

Legendar i vilken sport?

Under vilken vår var han mycket aktiv?

A Cell 2455, Death Row
B The Jail House Rocker
C Hang Him High

A I Göteborg
B I Stockholm
C I Umeå

A Brottning
B Tyngdlyftning
C Boxning

A Budapestvåren
B Pragvåren
C Warszawavåren

21. Arne Borg, simmare

22. Yves Montand, skådespelare

23. Sugar Ray Robinson, boxare

24. Peter Ustinov, skådespelare

Sätter sitt första världsrekord 1921, hur
många blev det totalt under karriären?

Vem upptäckte honom?

Vad kallades han av Muhammad Ali?

Från vilket land kom han?

A 12
B 23
C 32

A Romy Schneider
B Edith Piaf
C Brigitte Bardot

A The King, The Master, My Idol
B The Good, the Bad, the Ugly
C Master of the Universe

A Grekland
B Tyskland
C England
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FINN

FEL

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?

Sjuksköterskemottagningen i Liseberg under 1970/80-talet.
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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!

LORRY - Det tragiska glädjepalatset
Boken har undertiteln ”det tragiska glädjepalatset”och några av de tragiska händelser som
inträffade i Lorrys omedelbara närhet gällde ond bråd död. Fredagskvällen den 15 december 1961 tog den 25-åriga kontoristen Ulla Persson bussen till Lorry. Hon var stamkund
och vid sitt vanliga bord räknade hon med att träffa väninnan Kristina Pettersson, men
det visade sig att hon redan gått. Ulla dansade och hade kul men efter danskvällen var hon
spårlöst försvunnen och hittades sedan död. Under de följande tio åren skulle två ytterligare mord med anknytning till Lorry ske, utan att någon gärningsman kunde gripas.
Lorry var dock i första hand ett glädjepalats och Nils ”Dubbel-Nisse” Nilssons dotter
Annelie har intervjuat många av de artister, musiker och dansgäster som gjorde Lorry till
den institution nöjeskrogen blev. Sammantaget har det blivit en intressant berättelse om ett
Sverige i förändring och en biografi om en man som gick sin egen väg i den nöjesbransch
som inte alltid är så nöjsam.

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 1/2022
Följande fyra har vunnit boken Alma,
en kvinnohistoria
Eivor Niklasson, Danderyd
Christina Undin, Hägersten
Ann-Kathrine Pettersson, Stockholm
Christina Olausson, Täby
Grattis!
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NAMN___________________________________ADRESS___________________________________POSTADRESS___________________________________TELEFON___________________________________

Korsordstävling nr 2/2022: Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 15 augusti 2022.
Adress: Blomsterfonden, Box 110 91, 100 61 Stockholm. Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas med böcker.
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Föreningen Blomsterfonden
Box 110 91, 100 61 Stockholm

Ha en skön
och trevlig sommar
så ses vi igen när höstfärgerna
målar om skogar, buskar och träd

