
 

Inspiration för föreningar 
 

Temafest 1939 - SPF Seniorerna 80 år 

Varför starta aktiviteten? 
Den 5 september firar SPF Seniorerna 80 år som förbund. Det gör oss till Sveriges 
äldsta ideella organisation för seniorer. Under dessa 80 år har förbundet ständigt skapat 
opinion och arbetat med påverkan inom områden som är viktiga för oss – äldres 
ekonomi, bostäder samt vård och omsorg. Vi har också fyllt en viktig funktion genom 
att erbjuda våra medlemmar möjlighet till aktiviteter och social gemenskap.  
Detta är värt att firas och varför inte med en fest med tema 1939, året då förbundet 
grundades.  

Vilket syfte har aktiviteten? 
Att på ett roligt sätt uppmärksamma förbundets 80-års jubileum och vår historia. Att 
samlas, känna gemenskap och ha en trevlig stund tillsammans.  

Inspiration till temat 
Att på olika sätt knyta an till festens tema kan bli en rolig inramning. Här är förslag 
inom några olika kategorier. På internet finns mycket mer information att hitta genom 
att söka på 1930-talet.  

Kläder 
På 30-talet kommer de långa kjolarna och klänningarna tillbaka. En lång, smal siluett 
med markerad midja är idealet och vardagskläderna ska vara anspråkslösa, helst i 
neutrala färger och till det bärs låga skor och sparsamt med makeup. Midjan markeras 
gärna med skärp. Den riktigt modiga kvinnan bär byxor. I kontrast har vi det glamorösa 
modet från Hollywood som spreds genom modemagasin och filmer. Stora förebilder är 
Greta Garbo, Jean Harlow och Marlene Dietrich. Långa aftonklänningar i mjuka och 
böljande material, ofta med vackra draperingar, ärmlösa och bar rygg. En pälsboa eller 
stola är pricken över i. Till detta bärs naturligtvis handskar och en liten hatt.  

För männen är det kostym som gäller, framförallt den blå kavajen/kostymen är ett 
plagg som kan användas vid alla tillfällen såväl till vardags som till fest. Vid finare 
tillställningar kan smoking föredras men bara kvällstid. En man med stil bär på 30-talet 
alltid huvudbonad av något slag; hatt, kubb, skärmmössa eller keps beroende på tillfälle 
och samhällsklass. Cary Grant, Clark Gable och Errol Flynn inspirerar.  

Musik 
Schlager och storbandsjazz var mycket populärt på 30-talet. Bland svenska artister 
märks Zarah Leander, Lasse Dahlquist, Ulla Billquist, Edvard Persson, Harry Brandelius 



 

och Evert Taube. Populära amerikanska stjärnor var Benny Goodman, Billie Holliday 
och Duke Ellington.  

Till musiken dansande man gärna foxtrot, quickstep och rumba.  

Mat 
Den som vill anordna en festligare middag kan inspireras av Nobelbanketten. Under 
åren 1939-1945 hålls ingen bankett med anledning av andra världskriget men vid 
banketten 1938 serverades följande meny:  

• Hönsconsommé med oxtunga och tryffel 
• Kall sjötungsfilé med caviarsås 
• Stekt kyckling med kronärtskocksbottnar, tryffel, sallad 
• Glassoufflé med frukttärningar 
 

Till vardags består maten mycket av spannmål; bröd, gröt, välling, öl och svagdricka. 
Charkuteriprodukter är mycket populära – receptet till vår EU-skyddade falukorv 
skapades 1936. Potatis ätes till det mesta. Färska grönsaker finns bara några månader på 
sommaren och hösten. Istället dominerar inlagda ättiksgrönsaker, vitkål, kålrabbi och 
olika rotfrukter som morötter och selleri.  

Under 30-talet får de förpackade varorna sitt genombrott och konservburkssortimentet 
växer. Dåtidens ICA och Kooperationen tar fram egna varumärken med färdiga 
maträtter med bland annat köttbullar och kalops.  

Det är populärt att gå på mjölkbar – en enklare restaurang som serverar mjölk 
tillsammans med husmanskost eller smörgåsar.  

Vilka resurser krävs? 
Vilka resurser som krävs beror helt på vilken ambitionsnivå ni har och vilken sorts fest 
ni vill arrangera. Festen kan vara en mindre tillställning med endast mingel och något 
litet att äta som snittar, eller en större tillställning med 3-rätters middag, underhållning 
och dans. Den kan genomföras i föreningens lokal likaväl som på en bokad restaurang 
eller annan lokal.  
 
Använd gärna det material som förbundet har tagit fram – servetter, coctailpinnar, 
handflaggor och roll-ups.  

Vad kan ni som arrangörer tänka på när ni genomför 
aktiviteten?  
Marknadsför er i tid och genom flera kanaler – tänk på att nå fram till dem som kanske 
vanligtvis inte besöker de ordinarie månadsmötena är intresserade att höra mer om vår 
historia. 



 

Ni som arrangerar eller på annat sätt representerar föreningen, exempelvis styrelse, bör 
lägga tid på att mingla runt bland deltagarna och passa på att prata med så många som 
möjligt. Glöm inte bort att hälsa på alla medlemmar som ni inte känner igen, så de inte 
känner sig utanför.   

Glöm inte bort att ge tid för deltagarna att prata med varandra!  

Vilka hjälpmedel finns för genomförandet? 
• ”SPF Seniorerna 80 år”, en kort historiebeskrivning av vår historia. 

• Bildspel (powerpoint) med bilder från vår historia finns att visa till anförandet 
om vår historia. 

• Mallar och material för marknadsföring; inbjudan, affischer. Finns att ladda ned 
från förbundets intranät. 

• Servetter och små flaggor finns att beställa i förbundets webbshop till 
subventionerat pris för att dekorera med. 

• Roll-ups, alla distrikt ska en eller flera roll-ups att låna ut om föreningen inte har 
egna. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan i god tid. De kan hjälpa till med tips på 
lokaler och musik samt kanske låna ut projektor om ni vill visa bildspelet. 
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