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Läs på sidan 12
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Läs på sidan 14
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Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna

Christina Sundquist, Boåsvägen 25 C
Inga-Lill Eriksson, Lötgårdarna 18

Måndag 1 mars kl. 14.00
 Stickkafé. Träffen.
Måndag 15 mars kl. 14.00
 Stickkafé. Träffen.
Måndag 29 mars kl. 14.00
 Stickkafé. Träffen.
Måndagar och onsdagar kl. 14.30
 Sittgympa på Nickkällan.

Almanackan
Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt fredagen den 12 mars kl. 16.00.

Distribution fredagen den 26 mars.

SPF Seniorerna Karlskoga

ÅRSMÖTE 2021
 Årsmötet kommer att hållas då det på ett 
säkert sätt kan genomföras utomhus eller då 
smittskyddsläget tillåter.
 Tid, plats och program meddelas senare.

 Årets medlemskort kommer medskickat i Se- 
nioren nr 2, tidningen från förbundet.
 Senioren nr 2 kommer ut i mitten av mars till 
alla medlemmar.
 På varje ark finns 2 kort. Medlemmarna i hus-
hållet tar var sitt kort skriver sitt respektive namn 
på baksidan. Behövs bara ett medlemskort kan man 
gärna spara det extra kortet ifall det skulle behövas 
ett nytt under året.

Leila Raudsaar
Kassör

Expeditionen
 Expeditionen är öppen måndagar och torsda 
gar, men bara kl. 10 -11. Dessutom de fredagar då 
Månadsnytt utkommer.

Medlemskort 2021



3

Våra arrangemang
sker i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan

Ordföranden har ordet
 Styrelsen för SPF Seniorerna i 
Karlskoga har nu haft vårt första di-
gitala styrelsemöte. Det gick faktiskt 
riktigt bra. Vi använde datorer och 
mobiltelefoner. Vi har det så bra att 
en av oss är mycket datorkunnig och kan hjälpa 
oss att sammankalla och starta upp.
 För ett och ett halvt år sedan hade jag inte tänkt 
sätta mig in i det digitala. Då visste vi inget om 
att det skulle uppstå en pandemi som tvingat oss 
att helt lägga om våra liv och därmed också att 
använda den moderna tekniken. Nu får vi se den 
som en möjlighet jämfört med tidigare ett besvär-
ligt problem.
 När det gäller årets årsmöte så är det helt omöj-
ligt för oss att hålla det som vanligt nu i februari 
under lite festliga former.
 Förbundet har gett oss möjlighet att skjuta 
fram årsmötet till lämplig tidpunkt eller ha det 
digitalt. Vi har valt att skjuta fram det till i vår. 
Vi kan tänka oss en skön vårdag, kanske i maj 
utomhus. Men med vaccination kan det också bli 
tillåtet att samlas inomhus.
 Vi kan för närvarande inte träffas men vår för-
ening kan och ska fortsätta kampen för att vi ska 
få en trygg och meningsfull ålderdom. Det kan 
innebära att ingen äldre människa ska tvingas att 
vecka efter vecka sitta ensam och äta. Den som vill 
få ett boende där närheten till personal finns ska 
kunna få det inom kort tid.
 Jag hade det hedersamma uppdraget att till-
sammans med Birgitta Eriksson få uppvakta en 
medlem som fyllde 100 år. Ett sådant uppdrag 
påvisar verkligen nyttan med medlemskap i en 
pensionärsförening för att ge äldre en röst. Ensam 
är det svårt att få till förbättringar. Men tillsam-
mans i vår förening ska det gå! 

Siv Kanon
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Lördagsträffen
4 maj kl. 10.00 – 12.30

Sme’marken pågår och då tar vi en paus och går
på Lördagsträffen.

Vi träffas, pratar och dricker kaffe med dopp.
Allan Hede har lovat visa en utställning av berg-

arter från Karlskogatrakten.
Vi välkomnar alla, även icke medlemmar! Adres-

sen är Hotellgatan 10 där en skylt visar mot SPF-
träffen.

Vissa taxiföretag är bättre än andra...

För din skull

ÖPPET
DYGNET
RUNT

RING

Färdtjänst 0586-568 00
Sjukresor 0771-92 00 00
Telefax 0586-582 04
Kontor 0586-306 20

0586-362 00

Vårutflykt
till Latorps ängar då guckuskon

blommar, avslutat med ett besök i
Garphyttans nationalpark.

Onsdagen den 5 juni
Allan Hede är vår kunnige guide.

Var och en tar med eget fika. Resa i egen
bil. Den som vill ha skjuts kan medfölja i
andras bilar (betalar 5 kr per mil).

Vi träffas utanför SPF:s expedition på Sol-
bringen kl. 13.00. Förhandsanmälan senast
måndag den 3 juni till expeditionen, tel. 302
40 eller till undertecknad, tel. 549 23 eller
jof@blixtmail.se

Alla varmt välkomna!
Jan-Olof Forsling

Friskvårdssamordnare

Funktionärsträff
Onsdag 28 augusti
på Folkhögskolan

Brev med inbjudning skickas ut till berörda
funktionärer i början av augusti.

Stålverket i Öfalla med Sveriges första elektriska ugn.

Höstutflykt
Torsdag 5 september
Allan Hede tar oss med på en bergshisto-

risk utflykt. Vi besöker Karlsdal, Öfalla och
Granbergsdal.

Var och en tar med eget fika. Resa i egen
bil. Den som vill ha skjuts kan medfölja i
andras bilar (betalar 5 kr per mil).

Tid och plats för avresa meddelas i au-
gustinumret.

Jan-Olof Forsling
Friskvårdssamordnare
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 Sök på Charterbuss i Kristinehamn och lång-
kryssning. Där finns det fantastiska bilder och mer 
info. Vi är några SPF:are som tänker anmäla oss 
till en kryssning med Cinderella till Höga Kusten 
den 13 juni.
 Priset är 2870 kr. Då ingår bussresa från Karlsko-
ga, två nätter ombord i insides tvåbäddshytt, mat 
och fantastisk utsikt över den svenska skärgården 
från Stockholm och norrut. Utflykter från Härnö-
sand kan beställas och även uppgradering av hytter.
 Anmälan gör var och en till Charterbuss i Kris-
tinehamn tel. 0550-833 46.
 Vi försöker samordna måltider och hjälpas åt 
med det som ev. behövs, så att vi får det trevligt 
tillsammans.

Resekommittén

 I december och januari var det ”smockfullt” i 
Månadsnytt. Därför kommer nu en del texter som 
borde ha varit med tidigare.

Redaktionen

Längtar du efter en kryssning till

Höga Kusten?
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 Lusse lelle är en luciasång som jag förknippar 
med barnens luciafirande i skolan, men så enkelt 
är det inte. Själva sången sägs ha sitt ursprung i 
Värmland. Förr började firandet redan kvällen den 
12 december, den natt då djuren troddes kunna 
tala. I många orter i framför allt Västergötland 
klädde man ut sig med otäcka masker och kläder 
så att ingen kunde känna igen personen. (Just 
detta känns som en sorts föregångare till dagens 
Halloween som firas redan 31 oktober.)
 Till skillnad från denna ”skräckdag” med bus 
eller godis gick man ut i grupp eller ensam och 
lussade hemma hos folk, oftast i förhoppningen att 
bjudas på någon stark dryck. I samband med detta 
sjöngs Lusse lelle och andra lokala julsånger. Under 
1900-talet förändrades lussegubbens beteendet 
lite, på så vis att han ofta strök omkring i gränder 
eller på gator och torg med uppsåt att skrämma 
andra lussegubbar eller helst personer som inte var 
utklädda. Denna tradition förekom fortfarande i 
delar av Västergötland in på 2000-talet i ett flertal 
orter som Skara, Tidaholm och Vara. Lusse lelle är 
dock inte bara en julsång, som traditionen bjöd förr 
(när man ville ha starkvaror lucianatten) numer 
finns ett starkt julöl med saffransmak att köpa 
under november & december. En svagare variant 
Lusse lille, brukar enligt uppgift, finnas i vissa 
matvarubutiker. Det finns ytterligare en sorts Lusse 
lelle för den som föredrar varma, alkoholfria dryck-
er. Detta svarta te kan köpas i lösvikt i välsorterade 
butiker. Då återstår frågan vem Lusse egentligen 
var. Det finns källor som säger att det var Lucifer, 
andra källor hävdar att det var ett annat namn på 
Oden. Det enda säkra är att Lucia har både kristna 
och hedniska drag så en sammansmältning mellan 
den kristna och den hedniska tron är det mest 
troliga. Eller är det kanske en variant av gamla 
tiders julfirande?

Lusse Lelle

Luciatraditionen tycks vara en mix av många saker, både 
kristna och hedniska. 

Nedan ser vi Lucifer, den fallna ängeln.

Eva Sandström
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Vi hjälper dig
med det mesta 

inom familjerätt!
Framtidsfullmakt, Testamente,

Bouppteckning, Arvskifte, Gåvobrev,
Äktenskapsförord, Samboavtal m. m.

Lokalt, personligt möte med
engagemang och kompetens!
Med 18 års erfarenhet av familjerätt 

i Karlskoga och Degerfors med omnejd.

Kungsvägen 33, Karlskoga, Tel. 0586-506 97
www.nordinsjuristbyra.se

Vid konsultationer, ej bouppteckning och 
arvskifte, överstigande en timme ges rabatt 

om 800 kr, uppge SPF vid bokning. 
Bouppteckning från 7 500 kr.

 Under år 2020 gjorde den nu så välkända 
pandemin corona/covid 19 sin entré i vårt land. 
Vaccinering pågår. I Karlskoga har landstinget 
ordnat vaccinationscentral i Baggängen. Det är 
gratis att vaccinera sig, så man ska tacka nej om 
någon erbjuder vaccin mot betalning. En känd 
författare har fått flera erbjudanden från privata 
aktörer, något regionen säger inte stämmer.
 Något att tänka på när massutskick av sms 
skett är att man ombeds svara. Då tecknar du ett 
avtal med avsändaren. Min mobil står ibland på 
ljudlös, men vid missade samtal får jag oftast ett 
namn eller en varning. Det finns dock oregistrerade 
kontantkort.

 Ge aldrig ut koder eller kortnummer via te-
lefonsamtal till okända. Be att få ringa tillbaka. 
Var försiktiga när ”spärrtjänst” ringer. Jag kollade 
numret och det fanns flera anmälningar.
 Jag har flera gånger blivit uppringd av folk 
som vid sökning säljer hälsoprodukter eller annat. 
Även här fanns varningar när jag sökte på numret. 
Man vill ha kortnummer eller bank-id. Begär alltid 
legitimation om någon ringer på dörren och säger 
sig komma från polisen, hemtjänst, vården eller 
en myndighet.
 Viktigt: Anmäl alla bedrägeriförsök. Det finns 
en ny bedrägerigrupp för region Bergslagen samt 
poliser i varje distrikt som jobbar med bedrägerier.

Eva Sandström

Pandemibedrägeri
Den här lilla
krabaten ställer
till mycket. 
Den kan också
utnyttjas i
bedrägliga
sammanhang. 

Det är bekvämare för rånaren att ta sig in i din mobil eller 
dator än att gå på stan och slå ner folk. 

Tänk på det här:
Om du lämnar ut
ditt Bank-id så
kan du ju lika
gärna lämna
ytterdörren
öppen.

 Jag blev kontaktad av en dam som frågade om 
jag kände till statliga bidrag och erbjöd mig såda-
na av alla slag. På en söndag och utan att tala om 
varifrån hon ringde.
 Tryck inte på okända länkar i mail där du på-
stås ha tecknat ett avtal och ombeds verifiera dina 
uppgifter. Jag har fått flera som börjar bäste eller 
kära och första delen av min mailadress.
 Kom ihåg att om något verkar vara för bra för 
att vara sant, så är det troligen en bluff. Det gäller 
t.ex. presentkort för flera tusen kronor på elektro-
nik eller mat.
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 Handen på hjärtat bästa SPF-are . . . har ni 
redan ätit en eller flera semlor under detta nådens 
år 2021, eller hör ni till dom som stenhårt håller 
på ingen semla före fettisdagen?
 Årets fettisdag infaller den 16:e februari och har 
alltså redan passerat. Placeringen i kalendern beror 
på hur påsken infaller varje år. Datumet kan alltså 
variera från år till år.
 Fettisdagen är en sammanslagning av orden fet 
och tisdag och har använts sedan slutet av 1500- 
talet, 1594 enligt en källa som jag har hittat.
 Firandet av fettisdagen kommer från den kristna 
högtiden fastlagen då man inför 40 dagars fasta 
före påsk åt upp sig ordentligt. Så mycket man 
bara kunde utifrån sina egna möjligheter. Under 
fastan skulle man leva spartanskt, inte äta kött eller 
frossa på något annat sätt så det gällde att festa till 
ordentligt under fastlagen och på fettisdagen.
 Vad är då fastlagen?
 Jo, fastlagen är de tre dagar som infaller före den 
40 dagar långa fastan innan påsk.
 Fastlagssöndagen – är den första dagen i fastla-
gen som även kallas köttsöndag eller fläsksöndag.
 Blåmåndag – eller bullmåndag som den även 
kallas i södra Sverige är den andra dagen i fastlagen.
 Semmeldagen/fettisdagen/fastlagsdagen – 
avslutar fastlagen.
 Askonsdagen – nu startar fastan och nu gäller 
det att leva ett spartanskt liv.
 Semla, fastlagsbulle, fettisdagsbulle eller het-
vägg, kärt barn har många namn.
 Ordet semla kommer från latinets similia som 
betyder vetemjöl och var från början den ljusa ve-
tebullen utan fyllning. Bruket av semlor noterades 
först år 1679 i Stockholm. Ursprungligen bakades 

semlan som allt annat bröd utan kryddor. Unge-
fär runt 1850 började man lägga mandelmassa i 
bullen, som då alltid serverades med varm mjölk, 
hetvägg. Hetvägg kommer från tyska heisswecken, 
varma kilar, som syftade på de kil- och korsfor-
made ursprungliga fastlagsbullarna. Mot slutet av 
1800-talet började man kombinera mandelmassan 
med vispgrädde. I Stockholmstidningen från 1850 
finns följande beskrivning av semlan: ”Fettisdags-
semlor är runda hvetesimlor fyllda med mandelmassa 
som serveras med varm mjölk, stundom med smält 
smör”. På 1800-talet fanns också besynnerliga 
recept på semlor där innanmätet skulle vara väl 
kryddat – kummin och pomerans förordades. 
Spännande, något för dagens bagare att ta upp. 
Kanske. Eller inte . . . !
 Fram till början av 1960-talet fick semlan en-
dast serveras på tisdagar på konditorier och caféer. 
Numera kan man äta semlor i princip närsomhelst, 
men i mitten av 1900-talet var det brottsligt att 
sälja fettisdagsbullar för tidigt. Det fick en bagare i 
Malmö erfara som 1952 anmäldes av patrullerande 
poliser. De hade upptäckt semlor i ett skyltfönster 
strax efter jul.
 Semmelätare av rang har vi i den svenska histo-
rien som; Den litteräre Ture Sventon, den läspande 
mästerdetektiven som inhandlade sina ”temlor” på 
Konditori Rosa, ”landets enda fackmässigt skötta 
konditori. Året runt finns där lagom gräddade sem-
lor med grädden pösande åt alla håll”. Detta enligt 
den gode Ture Sventon. Han kunde inte göra ett 
fullgott arbete som detektiv om han inte fick sig 
en ”temla” då och då. Ganska ofta faktiskt.
 Kung Adolf Fredrik (1710-1771) slutade sina 
dagar på fettisdagen den 12:e februari 1771. Då 
hade han varit kung i 20 år. Dagen före den ödes-
digra dagen hade han och drottningen varit på bal 
på Ulriksdal. Kungen gick hem tidigt för att han 
skulle vara i form för den måltid som hans franske 
köksmästare skulle bjuda på.
 Dagen efter balen åt Adolf Fredrik middag 
ensam emedan drottningen var bakfull (sägs det/
skröna?). Den dagen slog han till med en ordent-
lig brakmiddag, förmodligen för att klara av den 
kommande fastan. Vad sägs om ostron, hummer, 
böckling, kaviar, surkål, kött med rovor och som 
avslutning hetvägg. Hela 14 st enligt historien. Till 

Tid för semlor

Nu är det fritt fram för semlor, även för den som håller hårt 
på traditioner. Foto: Jan Sjögren
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detta drack han champagne/vin. Det kan man kalla 
en måltid med stort M.
 Det talades om förgiftning av konungen, men 
det avfärdade Johan Gabriel Oxenstierna. Kungen 
klarade inte av all mat, fick ett slaganfall och dog. 
Han var synnerligen glad i mat och duktig på att 
äta sedan tidigare. Denna måltid blev dock honom 
övermäktig.
 Nu finns det alla möjliga modeller av semlor. 
Utöver den traditionella semlan finns prinsessemla, 
wienersemla, wrapsemla, korv-med-brödsemla, 
vegansemla, saffranssemla, semla med blåbärssylt 
m.m. Det är bara bagarens fantasi som sätter 
gränserna. Läste någonstans om kebabsemla och 
pizzasemla. Har aldrig själv träffat på någons sådan 
skapelse. Undrar hur den ser ut och smakar.
 Beställer du en semla i svensktalande Finland 
så får du en fralla. Där heter semlan fastlagsbulle. 
I Norge och Danmark vill man ha sina semlor 
med vaniljkräm och sylt.
 Vi svenskar är duktiga på att äta semlor. Väldigt 
duktiga. Vi köper ca 4-5 semlor per säsong och 
person. Totalt smaskar vi i oss ca 6 miljoner semlor 
på själva semmeldagen och ungefär 50 miljoner 
semlor under hela semmelperioden. Det kan man 
säga är bra jobbat. Här får vi tänka bort kaloriintag. 
Finns inte på världskartan.

 Hur var det nu med att äta semla innan fettis- 
dagen? Handen på hjärtat. Själv har jag syndat i 
alla år när det gäller semmelätning. Om nu defini-
tionen på synd är att äta semla innan fettisdagen. 
Jag har lätt klämt i mig sådär en tre-fyra stycken 
semlor med glatt humör. Innan fettisdagen.

Glöm inte att ägna den arme Adolf Fredrik en tanke när du 
sätter i dig semla nr två! Det har gått 250 år sen den tragiska 
händelsen.

Kaffe med semla och ett stämningsfullt ljus. Vad kan man 
mer önska sig?

Här är en modell för den som är extra förtjust i grädde.

 Fastlagen verkar vara förlängd i nutid från nyår 
och fram till påsk. Lite njutning får vi unna oss, 
eller hur. I synnerhet nu i dessa karantäntider. 
Visst!

Eva Öberg
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 För några år sedan besökte vi släkt i Bersbo, ett 
gammalt gruvsamhälle i Östergötland, där man 
brutit koppar och lite silver. Här kastade biskop 
Brask 1527 ner en ring i Katrinebergsgruvans 
schakt under orden ”Tills denna ring är återfunnen 
ska denna gruva ej ge någon koppar”. Sten och jord 
vräktes sedan över. Detta skedde precis innan han 
lämnade vårt land.
 Kanske är det för att kunna hitta denna ring 
man anordnat spökvandringar sena kvällar i gru-
vorna. Vi for från denna ort och passerade en skylt, 
Medevi brunn, en plats känd från tiden då man 
drack brunn.

En spökvandring

Gruvmuseet i Bersbo.

Denna bild på arbetarna sitter på väggen inne i gruvmuseet. 
En av Evas förfäder är med på fotot.

Den som har gjort en resa 
har något att berätta

 Detta tyska talesätt är lika sant i svensk 
översättning. Redaktionen tror att det är 
många som skulle kunna berätta något från 
en resa eller annan upplevelse. Man behö-
ver inte resa utomlands för att ha något att 
berätta. Närområdet räcker så bra.
 När får vi höra av er medlemmar?

 Vi bestämde oss för att stanna och se oss om 
denna vackra sommardag. Vi parkerade bilen och 
gick ut. Vi hörde röster flera gånger. Var det kan-
ske hattpartiet som hade möte? (Gustav III och 
mösspartiet höll till i Loka brunn).
 Vi kände underbara matdofter som gjorde oss 
hungriga. Vi vandrade runt i området med känslan 
av att gå i en spökstad.
 Inte en enda människa vart vi än tittade. Vi 
hittade restaurangen, men alla dörrar var låsta, 
trots att matdoften fortfarande hängde tung över 
nejden.
 Till slut gav vi upp, satte oss i bilen och åkte till 
Askersund för att äta. Den förste vi ser när vi kliver 
ur bilen är en lång man vid namn Rickard Sjöberg, 
känd från TV. Han var inget spöke. Så slutet gott, 
allting gott, som man säger när det blir bra.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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Seniorrabatt 5%
en gång per vecka
Allt under ett tak!
Öppet alla dagar 7-22
Telefon 676 70
www.maxikarlskoga.se

 Jag har gjort det omöjliga, ”döstädat.”
 Om pandemin tar slut utan att jag sorterat och 
slängt, så skulle jag aldrig förlåta mig.
 Efter vaccinering har jag tänkt trappa upp till 
ett normalt liv med gott samvete.

Huvudbry

Artikelförfattaren före städningen?

 Att ha ordning och reda på allt jag äger och 
har, det var en utopi, en dröm som jag nu nästan 
förverkligat. Ca 1/3 av mina ägodelar är nu borta. 
Lådor och garderober går att stänga, hyllor har luft 
mellan det som bedömts som ”värdefullt.”
 Allt av samma slag är samlat på ett ställe.
 Nu sitter jag här och undrar. Var finns det eller 
den? Tänk om jag slängt det som jag letar efter? 
Nu måste jag börja om igen, komma ihåg vad jag 
har kvar och var det är.
 Tacka vet jag förut! Då visste jag var allt fanns 
men använde bara en bråkdel.
 Beredskapslagret var stort, som tusen servetter, 
12 flasköppnare och 32 grytlappar.
 Måste också erkänna att jag hittade saker jag 
aldrig sett.

 Nöjd, lagom och koll på läget, ska det vara 
en omöjlighet?

Brydd Britt (Strinnholm)

Så här ser nog hyllorna ut efter döstädningen.
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 ”De ä’ grabben me chokla’ i” sjöng Ernst Rolf 
på det glada 20-talet, en sång inspirerad av boxa- 
ren Harry Perssons vinst över Bud Gorman, 18 
september 1927 i Stockholm.
 I publiken satt sångaren som tyckte att dessa 
ord lät som en sångtext och dagen efter fanns den 
på pränt. Melodin framfördes senare samma år 
i Rolfrevyn. Chokladen har även förekommit i 
många filmtitlar. På nätet hittade jag en topp-10 
lista men det finns många fler.
 Casanova kände till choklad som en kärleks-
dryck. Den är bra för minnet, uppiggande om du 
är nedstämd och den kan bota orolig mage. Ur 
medicinsk synpunkt sägs den vara bra för hjärta 
och kärl, den ger lyckokänsla, den kan vara bra 
för tänderna och skydda huden. Den innehåller 
magnesium, krom (som kan hjälpa till att reglera 
blodsockret) och järn.
 Vad tänker vi när vi hör ordet choklad? Är det 
den varma dryck vi drack som barn, tillredd av 
kakao, socker, vatten, mjölk och eller grädde? 
Samma dryck som vi kanske drack på konditori 
med en klick vispgrädde högst upp efter bion, 
en promenad, en skridskotur på isen eller andra 
aktiviteter?
 Chokladkakor som finns i många olika smaker, 
enligt reklamen kan man t.o.m. själv bestämma 
vilken smak som ska tillverkas. Kanske en lyxig 
kartong med praliner? Choklad kan användas 
till bakverk, sylt, marmelad, dessert, dryck, glass 
och i matlagning, t.ex. med kyckling, fläskfilé och 
vegetariska rätter. Det finns många användnings-

områden för det vi i dagligt tal kallar choklad. Men 
vad är då choklad? Thebroma cacao är namngivet 
av Carl von Linné och kallas ofta ”gudars föda” då 
aztekerna ansåg den vara guds gåva till mänsklig-
heten. Träden har funnits i närmare 10 miljoner 
år och endast en sort av ett 20-tal används av 
människan. Det har gjorts fynd som visar att kakao 
användes redan för ca 4 000 år sedan. Kakaofruk-
terna kommer från ett träd som tillhör familjen 
malvaväxter. De ger ca 3-4 kg kakao/år.

Kakao/choklad

Det är inte många som ogillar choklad. Foto: Jan Sjögren

Vem hade trott att kakaofrukten är så här stor?

Kakaofrukten växer på stammen.

 Blommor och frukt växer direkt på stammen 
och de grövre grenarna. Kakaobönorna sitter i 
fem rader inne i frukten som är lika stor som en 
amerikansk fotboll till form och storlek.
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Vi finns när du 
behöver oss

Du får hjälp med allt som rör en stilfull och 
värdig begravning.

fonus.sefonus.se

Hembesök • Jour dygnet runt

Vi hjälper dig fylla i Vita Arkivet, välja grav-
sten och teckna begravningsförsäkring.

Värmlandsvägen 2, Karlskoga
Tel. 0586-534 10

Varmt välkommen!

Vi finns när du 
behöver oss

Du får hjälp med allt som rör en stilfull och 
värdig begravning.

fonus.sefonus.se

Hembesök • Jour dygnet runt

Vi hjälper dig fylla i Vita Arkivet, välja grav-
sten och teckna begravningsförsäkring.

Värmlandsvägen 2, Karlskoga
Tel. 0586-534 10

Varmt välkommen!

0586-74 00 00
Centralplan 3  Karlskoga

karlskoga@lansfast.se
lansfast.se/Karlskoga

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Välkommen att anlita
Karlskogas största mäklare!

 Kakaon användes förr av mayafolket och azte-
kerna som valuta. Bönorna innehåller tebromin, 
ett gift som människan till skillnad från katter och 
hundar kan bryta ner. Kakao innehåller även en 
mängd antioxidanter.
 Den första kända kontakten med kakao bland 
européer svarade Christoffer Columbus för redan 
1502, men det dröjde till 1528 innan kakaobö-
norna fraktades över Atlanten. 1580 tog importen 
fart, kanske p.g.a. rykten om att det var afrodisiaka. 
Kakaon kom till vårt land i slutet av 1600-talet. 
Den första chokladkakan tillverkades år 1847. 
Bröderna Cloetta grundade en svensk fabrik i 
Malmö år 1872. Marabou startade verksamhet i 
Sundbyberg 1916.
 Bönorna fermenteras mellan ett och sex dygn 
innan de torkas och rostas. När de svalnat, kros-
sas bönorna och skalet blåses bort med varmluft. 
Bönorna valsas och ombildas till kakaomassa som 
varmpressas vid cirka 70° C. Vid pressning avskiljs 
en så gott som klar vätska som blir en fast massa vid 
32° C. Denna massa är kakaosmör som används 
vid tillverkning av vit choklad och återförs i olika 
mängd till kakaomassan vid chokladframställning. 
Den malda kakaomassan kallas kakaopulver.

Gamla kakaoburkar i plåt är mums för samlare.

 Choklad är samlingsnamn på de livsmedel 
som tillverkas av delar från kakaobönan. Så fort 
mjölk ingår i receptet kallas chokladen för mjölk-
choklad.

Eva Sandström
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Britt lär sig en läxa

Britt Strinnholm

Var är bilnycklarna?

Letar . . .

Grubblar, tänker, hur, var?

HURRA! Där var de! I fågelmaten!

Varför? Jo, katten har hittat bästa vattenstället. Ser ni nyck-
larna bakom katten och den öppna frösäcken?

Jag har lärt mig en läxa. Det går aldrig att ändra på en katt.
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 Som tonåring upptäckte jag en dansbandsgrupp 
som lanserades som ”Kanonerna från Bofors”. Då 
anande jag inte att jag en dag skulle flytta just 
till orten som Sten & Stanley kom ifrån och inte 
heller visste jag att staden hette Karlskoga, döpt 
av hertig Karl som senare blev kung Karl IX, men 
hit kom jag.
 Väl här upptäckte jag att Bofors var en indu-
stri och inte en ort. När jag senare kom till mina 
gamla hemtrakter inom 08-området, envisades 
folk med att fråga mig om ”Bofors ligger långt 
från Karlskoga”. De gick inte med på att det var 
en industri i staden.
 Kanonen kom på plats först vid stadens 400-års-
jubileum, eller rättare sagt kyrkans 400-årsjubi-
leum. Det rådde osäkerhet om när hertig Karl döpt 
om ”Mykris bodar” till Karls skogar som senare 
blev Karlskoga.
 Det sägs att han satt i en fiskebåt och frågade om 
stadens namn. Då ska han, på bred värmländska, 
ha fått svaret ”De är för att det finns så möcke fesk 
i sjön” varpå han replikerat ”Har det förr hetat My-
hkris bodar ska det hädanefter heta Karls skogar”. 
(Boken jag läste detta i är tryckt på 1890-talet).
 Kanonen kommer från pansarskeppet Sverige 
som var bestyckad med 4 kanoner med 28 cm ka-
liber, alla tillverkade av Bofors. Skeppet skrotades 
1960 och kanonen skänktes då till vår stad för att 
senare komma till Rävåsen 1986.

Kanonstadens ”flaggskepp”

Kanonen på Rävåskullen.

 Vi träffade ”kanonkungen” Sten Nilsson i Nol-
sokna för något år sedan i samband med att det 
var Sånger i advent.

Karlskoga är inte helt obekant när det gäller motorsport.

Sten Nilsson tillsammans med Monica Albertus, två av sta-
dens kändisar.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren

 Motorsportveckan brukar inledas med salut från 
denna kanon och för en kort stund ligger röken 
tät över Rävåskullen.
 Vi kom en dag genom centrala staden och såg 
detta monument som vi sedan for upp till och jag 
förflyttades för en kort stund åter till den bostad 
jag bott i på Rävåsen.
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 Den 8 februari var det 110 år sedan Gustaf 
Fröding dog. Det uppmärksammades i en artikel 
i KT där en man som visste mycket om Fröding 
intervjuades. Men det var en viktig aspekt av Frö-
dings diktning som inte alls nämndes, och det var 
hans enastående naturbeskrivningar.
 Den inledande strofen i Strövtåg i hembygden 
har ju blivit välkänd genom att den har tonsatts 
och sjungits av gruppen Mando Diao.

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön, 
det är ljus över stränder och näs 
och omkring står den härliga skogen grön 
bakom ängarnas gungande gräs.
 Alla känner nog också till Det var dans bort 
i vägen. Den dikten har minsann inte bara tjo, 
hopp och hej. Bland annat kan den påminna oss 
om vilken rikedom vi har i vårt språk genom att 
vi kan bilda hur många nya ord som helst genom 
att sätta ihop dem.
 Men vem utom ett geni som Gustaf Fröding 
skulle hitta på att skriva om ”den lövskogsbekran-
sade sjön”? Det uttrycket räcker ju för att vi ska se 
sjön framför oss:

Över bygden låg tindrande stjärnfager natten, 
det låg glimtande sken över skvalpande vatten
i den lövskogsbekransade sjön, 
det kom doft ifrån klövern på blommande vallar 
och från kådiga kottar på granar och tallar, 
som beskuggade kullarnes krön.

 En dikt som jag inte vet om alla har läst är 
Skalden Wennerbom, som antas ha en del självbi-
ografiska drag. Den börjar så här: Genom stadens 
park går sommarsuset. Här har vi åter ett exempel 
på Frödings uppfinningsrikedom. Man kan riktigt 
känna hur det är att gå på grusgången i parken 
under stora lönnar eller lindar.
 Hela denna dikt präglas av den enorma kon-
trasten mellan den underbara sommaren och den 
försupne skaldens elände. Men sista strofen har 
ändå ett milt försonande drag:
Djup och rik är nu hans gudagåva 
och i själen stinga inga dova 
ångerns smärtor över last och brott, 
till sin ungdoms drömland har han nått, 
sover ganska gott, 
det är skönt för skalder att få sova.

Gustaf Fröding som naturskildrare

Gustaf Fröding, ett ungdomsporträtt.

Den lövskogsbekransade sjön i dikten är Mangen. Mangskogs 
kyrka till höger. Foto: Allan Hede

Gustaf 
Fröding 
och hans 
sköterska 
Signe 
Trotzig i 
Gröndals 
park i 
augusti 
1910. 
Han är 
bara 50 
år.

 När Frödings kista fördes på katafalk genom 
Stockholm till begravningen var det ca 200 000 (!) 
personer som kantade gatorna.

Birgitta Hede
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 Nu ska svaren bli kända städer, men de är inte 
svenska. 
1. Om kvinna är bra, då är kanske . . . 
     (ber om ursäkt till halva befolkningen)
2. Ej av
3. Donera genast första vokalen!
4. Barium Q
5. Bästa sortens återhämtning
6. En kvinna som uppför sig väl . . .
7. Stel och domnad underrättelsetjänst 
8. Titta och ta latinsk väg
 Svar i nästa nummer.

Svar på gåtorna i januari:
 Ätbara saker:
1. Elegant soffa Kanapé        
2. Där har det skjutits, baklänges Sallad 
3. Kolla läget (som en äkta stockholmare) Räka   
4. Den engelska pappans ström Dadel    
5. Klosterbroder med tovigt hår och skägg
 Raggmunk       
6. Dubbelkonsonant är på gott humör Glass  
7. Lugnet hos rensläktingen Hjortron       
8. Råtta som har en aning Hummus

av Birgitta Hede

Gåtfullt

 Ett litet påpekande: De som har varit med länge 
känner nog igen gåtorna. De är gamla, men de är 
mina egna och det bör väl vara tillåtet att plagiera 
sig själv på gamla dar. 

Läs och 
begrunda texten 

på sista sidan!
 Personlig kommentar från Månadsnytts redak-
tör: Man använder kränkande ord även nu. Då 
syftar jag förstås på det fula tillmälet brukare, som 
borde förbjudas.
 Många känner nog även nu att det sitter be-
slutsfattare bakom sina skrivbord och vet vad som 
är bäst för oss när vi behöver hjälp av något slag.
 Hur kan någon inbilla sig att en gamling kan 
veta en sån sak själv?

Ur Gunilla Dahlgrens
Ingen ålder för en domkyrka

Sir Henry har vi inte sett
på ett tag, men han lever
och mår bra i sin pandemi- 
isolering precis som alla vi
andra.

Sir Henrys gamle vän prosten var nere vid 
järnvägsstationen för att hämta ett paket.
– Har det kommit något paket till mej?
– Ja, vi har ett här.
– Utmärkt! Jag har väntat så länge på de 
där psalmböckerna.
– Ja, det är nog bäst att prosten tar dom 
med sej genast. En av dom läcker.

En annan gång var prosten på väg till 
kyrkan för att hålla gudstjänst då bensinen 
tog slut. På en gård intill fick han låna 
bensin. Det fanns ingen dunk, men han 
fick låna en potta att ha den i.
När han kom tillbaka till bilen hade några 
församlingsbor på väg till kyrkan samlats 
runt den välkända bilen. Prosten lät sej 
emellertid inte hindra utan fyllde i 
bensinen från pottan, varvid han hörde 
en suck:
– Ack, den som ändå hade en sådan tro!

Prästsonen till sin pappa: 
– Far, är det Vår Herre som säger dej vad 
du ska skriva när du jobbar med din 
predikan?
– Ja, min gosse, så är det.
– Ja, men varför suddar du då så mycket?



Man får vara glad att man inte var gammal i slutet av 1800- och början på 
1900-talen, eller vad sägs om dessa ordningsregler som fanns uppsatta och 
gällde på Karlskoga ålderdomshem? Orden fattigvård och understödstagare 
skulle i dag kännas kränkande. Ordningsreglerna kan också stämma till efter-
tanke om hur dåtidens ”pensionärer” hade det. 

Bengt Aldén, släktforskare

Ordningsregler för Karlskoga Ålderdomshem
1) Understödstagaren är skyldig att iakttaga ett sedligt och ordentligt uppförande, att noga 
ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som av fattigvårdsstyrelsen eller föreståndaren lämnas, 
att visa dem och andra personer vederbörlig aktning och hövlighet, att sinsemellan iakttaga 
vänlighet och fördragsamhet samt att vid behov hjälpa varandra.

En var åligger att efter förmåga och krafter deltaga i arbetet vid hemmet och skola anbefallda 
arbeten under tystnad med flit och ordning verkställas.

3) Understödstagare, som icke hindras av sjukdom eller svaghet, skola uppstiga under tiden 
1 april-1 oktober kl. 6.30 f.m. och under den övriga tiden av året kl. 7 f.m. söndagar och 
helgdagar kl. 7 f.m. hela året om. 
Måltiderna intagas: frukost kl. 7.30 f.m., middag kl. 12 e.m. och kvällsvard kl. 7 e.m.  
Till måltiderna skola alla på given signal infinna sig i matsalen, intaga sina platser samt iakttaga 
ett stillsamt uppträdande under måltiderna. Senast kl. 8.30 e.m. under vintern och kl. 9 e.m. 
under sommaren skola understödstagarna gå till vila, efter denna tid får icke ljus vara tänt och 
skall tystnad råda. Efter frukost och kvällsvard bör om möjligt en kortare morgon- eller afton-
bön och på söndags e.m. en kortare andaktsstund. 

4) Svordomar, råa uttryck och oanständigt tal vare strängt förbjudet.

5) Alla skola beflita sig om den största möjliga renlighet, såväl med hänsyn till deras egna 
personer som kläder, redskap och andra föremål. Med den som uraktlåter detta, eller gör sig 
skyldig till oordning, fördärvande av kläder, redskap, materialier o.dyl. och icke genom varning 
låter sig rätta, förfares på sätt som nedan anges. Vid svårare eller upprepade förseelser göres 
anmälan till styrelsen för ålderdomshemmet.

6) Osnyggande invid byggnader eller på gårdsplan vare strängeligen förbjudet.

7) Det vare understödstagaren förbjudet: 
A) att utan tillstånd avlägsna sig från hemmet.  
B) att vid tillåten bortovaro tigga eller berusa sig. 
C) att till hemmet medföra eller av andra personer mottaga brännvin eller andra starka drycker. 
D) att utan tillstånd lämna föresatt arbete. 
E) att ovarsamt handskas med eld och ljus. 
F) att förvara matrester på rummet eller från matsalen upptaga kärl.

8) Gör understödstagaren sig skyldig till grövre försummelse mot ordningen i hemmet till- 
rättavisas han genom minskning i kosten eller genom inskränkning i eljest medgivna friheter 
och förmåner (permissionsförbud, bruk av kaffe, tobak) eller överflyttas till arbetshem. Vid 
fortfarande tredska förfares enligt lagen om fattigvården §§ 74 och 75.

Fattigvårdsstyrelsen


