
Påsklunch och underhållning på Korpralen, i SPF 
Seniorerna / Jössebygden Arvikas regi!  

Trots fortsatt snö och kyla ute, 
får vi medlemmar vårkänning 
när vi vid ankomsten möter de 
vackert dukade borden i salen, 
som för en kort stund badar i 
solljus! 

Påsktallrikarna står redan  ute på borden, och sedan kommer varm Jansson. God mat från Elins 
Bakgård! Vi är femtiosex medlemmar som låter oss väl smaka.

Till kaffet spelar dagens underhållningsgäng upp. Det är familjen Arnesson: pappa Bert och sönerna 
Alexander och Sebastian. De trakterar alla många olika instrument: olika dragspel, olika gitarrer, 
liten banjo, synt… och så sjunger de! 



Vi bjuds ett mycket rikligt och varierat program, med både välkända och mindre kända låtar, av 
olika slag.  Det är valser, låtar av Frank Sinatra,  Povel Ramel och Py Bäckman, franska visor med 
omisskännlig fransk ton i dragspelet, slagdängor från 30-talet, och en mycket personlig version av 
barnvisan ”Jag är det fulaste som finns!… Bland annat! 

Publiken lyssnar fascinerat, och applåderar livligt, både före och efter extranumret!

 



Nästa programpunkt handlar om en kommande vårresa i föreningen. Vår medlem Knut Lykken 
berättar om resmålet: Blaafarbeverket och koboltgruvorna i Norge. Det ligger lite nordväst om 
Drammen, cirka 50 km väster om Oslo.

Vi får höra om Blaafarbeverkets och koboltsgruvornas historia, dess uppgång och fall, och om en 
återuppbyggnad till något nytt.  Knut berättar så intressant, att jag tyvärr alldeles glömmer bort att 
fotografera honom…! 

Det började på 1700-talet, när man upptäckte koboltmalm i trakterna. Kung Christian i Köpenhamn 
insåg att han med det efterfrågade färgerna koboltblått kunder starta en porslinstillverkning, något 
som då var mycket i ropet. Det var  grunden till det så kända ” Den Kongelige Porcelainsfabrik”! 
En ny stor bruksort byggdes upp, och mycket där idag är fortfarande kvar som för 200 år sedan.  
Företaget gick sedan en krokig väg framåt, genom flera olika politiska förvecklingar efter krig, som 
påverkade ägarskapet. Under unionstiden med Sverige hade verket sin storhetstid,  bl.a. fick då 
arbetarnas bar  där Norges första folkskola! Senare gick dock verket i konkurs, på grund av att 
kobolten blev mindre efterfrågad.

Denna konkurs i sin tur blev början på en helt ny utveckling, då Blaafarbeververket utvecklades till 
ett av Norges stora konstmuseer. Som sådant firar det i år sitt 50 årsjubileum! 
Jubileumsutställningen i år handlar just om porslinets plats i konsten, om olika konstnärers sätt att 
placera och avbilda porslin i olika hemmiljöer.

Knut berättar också om Teodor Kittelsen, en norsk konstnär , som är känd för sina målningar av 
norsk natur och olika sagoväsen, inspirerade av naturen. Inte minst Näcken, och näckrosorna, är 
förknippade med hans konst. Vi ska besöka hans museum, som också ligger på platsen. 



Mer information om resan kan du läsa på den länk, som ligger både i Kalendern och under 
Aktiviteter/Resor, här på hemsidan!

Efter Knuts föredrag har Birgitta lite information att ge. 

- Denna vår hemsidas nya utseende och innehåll uppmärksammas. All för tillfället aktuell 
information om kommande möten, resor och andra aktiviteter ligger nu att läsa på vår hemsida, 
med ny direktlänk www.spfseniorerna.se/arvika. Välkommen in och och botanisera! Klicka på 
alla rubriker, och på länkarna som ligger under!

- Två nya medlemmar presenteras och välkomnas! Det är roligt att vi blir fler! 

- Birgitta rapporterar från pensionärsrådet, som fortsättningsvis kommer att fungera som en 
referensgrupp till viktiga beslut som berör kommunens pensionärer. Vad som i nuläget diskuteras 
är att pensionärsföreningarna önskar kommunalt bidrag till underhållningen vid måndagsfikat på 
korpralen, att man önskar en ytterligare anslagstavla, och frågan om anropsstyrd trafik.

- Birgitta informerar även om Barbro Westerholms besök på Församlingshemmet Cisternen på 
måndag kl. 14.00, - ett besök som sker i Liberalernas regi.

- Anki efterfrågar intresse inför eventuell utbildning i Hjärt- och lungräddning. Ett tiotal 
medlemmar är intresserade. Anki återkommer i frågan senare!

Nu återstår endast lottdragningen. Båda våra nya medlemmar var med bland de lyckliga vinnarna. 
Det var väl lyckat!

Vid datorn och kameran, 
Annelise

http://www.spfseniorerna.se/arvika

