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Bengt Aldén minns värn- 
plikten på sidorna 10-11

Spännande boktips 
på sidan 15

Snart är sommaren slut!

Resa till Höga Kusten
Läs på sidorna 4-5

KPR-rapport
Läs på sidan 6

Aspfjärilen är en av våra största arter och den är inte så vanlig. Den blev utsedd till Finlands nationalfjäril 
när Finland firade sitt 100-års jubileum den 14 juni 2017.
En dag hälsade den på hos Leila Raudsaar som höll sig framme med kameran.
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Våra arrangemang
sker i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan

Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna

Eva Holmstedt, Stamparbacken 14 B
Sören Frisk, Hållsjöhyttan 664

OBS! Viktigt:
 SPF-Expeditionen har nu nytt telefon-
nummer:  073-977 37 06. Det är nu också 
möjligt att skicka SMS till expeditionen.

Onsdagar kl. 14.30
 Sittgympa ute på Nickkällan. 

Tisdagar kl. 14.00
 Sittgympa på Solbringens innergård.
Tisdag 7 september
 Månadsmöte. Anmälan till exp. tel. 302 40
 senast måndag 6 september kl. 11.30.
 Se notis här intill!
Tisdag 21 september
 Vetgiriga Veteraner. Anmälan till exp.
 tel. 302 40 senast måndag 20 septtember
 kl. 11.30. Se notis här intill!
Torsdag 30 september kl. 13.00
 Lunch på Labbsand. Anmälan till exp. tel.
 302 40 senast måndag 27 september
 kl. 11.30. Se notis!

Almanackan
Manusstopp för nästa nummer av Månadsnytt fredagen den 10 september kl. 16.00.

Distribution fredagen den 24 september.

Expeditionen
 Expeditionen är öppen måndagar och torsda- 
gar kl. 10 -12. (Dessutom de fredagar då Månads-
nytt utkommer, även då kl. 10 -12).

Ansvarig utgivare: Siv Kanon, tel 070-748 07 73. E-post: siv-kanon@spray.se
Redaktionskommitté: Birgitta Hede, tel 072-735 36 02, Eva Sandström, Jan Sjögren och Eva Öberg. 
 E-post: m-nytt@spfkarlskoga.se
Annonser: Per Aspeli, tel 537 81. E-post: per.aspeli@hotmail.com
Kansli och expedition: SPF, Solbringen 80, Loviselundsvägen 73, 691 83 Karlskoga. Tel 073-977 37 06.
 E-post: spfkarlskoga@telia.com Öppen måndag, tisdag och torsdag kl. 10-12.
Föreningens ordförande: Siv Kanon, tel 070-748 07 73. E-post: siv-kanon@spray.se
Föreningens sekreterare: Gunnel Carlstedt, tel 542 20. E-post: busterbogl@hotmail.com
Föreningens kassör: Leila Raudsaar, tel 181 01. E-post: leila@raudsaar.com
Föreningens hemsida: www.spfkarlskoga.se  E-post: christer@lasson.st
Föreningens Bankgiro: 5715-5640
Tryckning: Karlskoga Grafiska, tel 300 53. E-post: grafiska@telia.com

Vid regn
kan det
gå till
så här.

Månadsmöten och 
Vetgiriga Veteraner

 Vi, SPF Seniorerna, hoppas komma igång med 
Månadsmötena med underhållning och Vetgiriga 
Veteraner med intressanta föredrag, reseminnen 
m.m. med start i september.
 I skrivande stund har vi inte fått besked om vi 
kan vara på Solbringen, vilket vi hoppas. Allt det- 
ta har till viss del med coronarestriktioner att 
göra. De ansvariga i grupperna är dock start-
beredda. Håll utkik! Aktiviteterna kommer att 
annonseras.
 Planen är att starta med Månadsmöte tisdagen 
den 7 september och Vetgiriga Veteraner tisdagen 
den 21 september, eftermiddagstid.

Styrelsen
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Ordföranden har ordet
 Välkomna till en ny 
hösttermin. Hoppas att ni 
haft en skön och givande 
sommar. Åtminstone lite 
friare än fjolårets, då vi 
var förhindrade av rädsla 
och restriktioner. Denna 
sommar har de flesta av 
oss varit vaccinerade och restriktionerna varit 
lite lättare så vi har kunnat ses och umgås lite 
mer och friare. Vi har på något sätt lärt oss att 
leva med pandemin. Visst håller vi automatiskt 
avstånd och spritar våra händer. Men jag förstår 
att också ni hade hoppats på mycket mer inför 
hösten och våra möjligheter med vårt förenings-
liv i SPF Seniorerna. Tyvärr blev vi inte av med 
Covid. Den 12 augusti sändes extra nyheter då vi 
fick reda på att rådande restriktioner förlängs t o 
m januari ut -22. Smittan fortsätter och dessvärre 
ökar den. Detta gör att vi fortfarande svävar i 
ovisshet angående vårt kommande program.
 Men när ni läser detta har vi haft en kort 
utflykt både i tid och avstånd. Vi ville börja för-
siktigt för säkerhets skull och för att se hur många 
som vill och törs under rådande omständigheter. 
Samtidigt får vi som arrangerar en inblick i hur 
vi på ett säkert och trevligt sätt kan planera för 
kommande aktiviteter.
 Vi kommer också att genomföra ett Månads-
möte och Vetgiriga Veteraner. När ni får tidning-
en i er hand bör det vara klart med var det blir. 
I annat fall kommer annons i tidningen och på 
vår hemsida.
 Samtidigt pågår arbetet med KPR och övrigt 
arbete med planering och påverkan för att vi 
seniorer själva ska få bestämma hur vi vill att vår 
pensionärstid och ålderdom ska vara. Pandemin 
har visat oss att det finns mycket som man be-
höver ta i tu med och ändra på. (Rapport från 
KPR kan du läsa på sidan 6)
 Tänk på att om ni ännu är tveksamma för att 
träffas fysiskt, så är ert medlemskap ändå mycket 
viktigt. Ju fler vi är, desto bättre genomslagskraft 
kan vi få för våra krav och önskemål.
 Vi ses på ett betryggande sätt samtidigt som vi 
håller ut. Det ska bli mycket trevligt.

Siv Kanon

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!

Årsmöte 11 maj
 Många årsmöten har jag deltagit i under min 
långa tid i SPF Seniorerna, men årets liknade inget 
annat. Det fanns ingen annan utväg än att hålla 
mötet digitalt.
 Tyvärr var antalet deltagare väldigt lågt utöver 
styrelsen. Vi var bara 14 totalt. Många kanske 
trodde att det skulle vara väldigt svårt att delta? 
Men ett möte blev det i alla fall.
 Siv Kanon inledde mötet och det blev trots allt 
en smula högtidligt när namnen på förra årets 
avlidna medlemmar lästes upp (det var 67 st). Siv 
hade tänt ett ljus och vi hedrade dem med en tyst 
minut.
 I verksamhetsberättelsen fanns en klar och tydlig 
föredragningslista. Allan Hede åtog sig att vara 
ordförande vid mötet och Gunnel Carlstedt var 
mötessekreterare. Allan beklagade att han saknade 
ordförandeklubba men han löste det hela genom 
att i stället spika besluten med en hammare.
 Siv Kanon fick fortsatt förtroende som förening-
ens ordförande. Protokollet finns på expeditionen 
och även på vår hemsida.

Birgitta Hede
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 Så sitter vi åter på en buss med förväntningar 
på en lustfylld och upplevelserik resa. Dessutom 
är det en jungfruresa för Viking Line och Cinde-
rella, som ska gå till den vackra Höga Kusten och 
Härnösand. Som vanligt sover jag till Enköping 
och läser sedan tidningar som jag inte hunnit 
med. Bussresan är relax för mig och en uppladd-
ning för höjdpunkterna Stockholms skärgård och 
buffé!!!
 Färden genom skärgården var helt oslagbar. Vi 
satt på övre däck i lä och såg hur solen lyste på 
vatten, öar och vackra hus. Tänk om jag fick bo 
här två veckor varje sommar när det inte regnar 
och stormar! Att drömma är tillåtet, men just nu 
är verkligheten som en dröm och jag njuter.
 Buffén var helt superb, precis så utsökt som jag 
längtat efter i snart två år. Enda skillnaden var att 
matsalen inte var fullsatt och att ingen fick ta sin 
egen mat utan räcka fram tallriken och peka. Oj, 
vad vi njöt! Nytt för i år var alla spännande röror 
i små muggar.
 Efter en stabil frukost med mycket gott att välja 
på gick vi i land i Härnösand. Där fick vi ett hjärt-
ligt mottagande av många ”turistvärdar” och sedan 
fick vi gå längs hela långa Cinderella och lite till för 
att komma till bussarna. Hela hamnområdet var 
fullt av delar till vindkraftverk som kommit med 
båt från Kina. Detta glömdes snart, för vi fick en 
mycket intressant tur genom den vackra gamla 
staden Härnösand med sin lite sorgliga historia. 
Den brändes ner av ryssarna 1721.
 Vår rolige och kunnige guide berättade om 
bygden, landhöjningen, bygget av Sandöbron 
och sedan Höga Kusten-bron, vårt fjärde högsta 
”byggnad”.
 Vi fick höra om brobygget, konstruktionen och 
många svårigheter men inga dödsolyckor. Så spän-
nande! Jag såg fram emot att få åka under bron för 
att uppleva den mäktiga känslan av att förstå hur 
stor den är. Tyvärr fick jag inte uppleva detta, bara 
nästan. Cinderella var för hög och det blev bara en 
bredsida mot bron. TUR. Tänk om vi hade fastnat 
under bron! Det hade varit en katastrof.
 En riktig katastrof var däremot skotten i Ådalen 
1931. Vilken tur att vi fick besöka Lunde, där fem 
personer miste livet när demonstrationståget mötte 
militären.

Till Höga kusten med Cinderella

Den imponerande Höga Kusten-bron.

Minnesmärket över Ådalshändelserna i Lunde skapat av 
Lenny Clarhäll.
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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

 Vår guide berättade så levande om hur allt gått 
till och hur den modige trumpetaren blåste ”Eld 
Upphör” på eget bevåg. Det kunde annars ha slutat 
på ett mycket värre sätt. Vår historia blir så levande 
när man på plats hör, ser och känner skräcken, hur 
orättvisan segrar över förståndet, eller som statyn 
föreställer att arbetarkampen inte fick ställa sig i 
vägen för kapitalets intresse.

 Ser ni mellanrummet i statyn? Det vill symbo-
lisera just detta att de rikas och fattigas önskemål 
inte kan förenas.
 Tyvärr regnade sista delen av vår skärgårdstur 
bort. Vi kunde tyvärr inte se något genom fönstren 
av öar och höjder men lite av besvikelsen ersattes av 
den största och godaste hummer jag ätit i hela mitt 
liv. Vilken skaldjursbuffé vi bjöds på! Det vattnas 

i munnen när jag tänker på smaken och 
alla läckerheter. Jag vill uppleva det igen.
 Det gungade på havet på väg till Ma-
riehamn och när det small till, så trodde 
jag att vi gått på grund. Det var mannen 
i underslafen som sparkat till stegen upp 
till min säng. Vilken puls jag fick! Svårt 
att somna om efter paniken. Vad hände? 
Kläder? Livbåt? Gardinerna gungade och 
jag hade mardrömmar.
 När det ringer i telefonens väckarklocka 
för frukost så är det finsk tid. Vi borde ha 
gått efter mannens armbandsklocka som 
visar svensk tid. För säkerhets klär jag på 
mig och kollar matsalen. Totalt ensam, 
men det har jag inte berättat för någon. 
Jämfört med nattens befarade fartygso-
lycka så var denna ”fadäs” försumbar.
 Jag gör gärna om resan igen mest för 
Stockholms skärgård i solsken, Höga kus-
ten, som jag inte sett färdigt av, och så ma-
ten på fartyget. Jag vill äta skaldjursbuffé 
igen med hummer och rökta räkor och 
alla goda röror och såser. Nästa år kanske 
hela fartyget är öppet med fler ställen att 
sitta och umgås. Det saknade jag mest. 
Nu var Cinderella Covidanpassad och det 
tackar vi för. Vi vill ju resa utan rädsla.

Text och foto: Britt Strinnholm

Skaldjursbuffén blev man minsann inte besviken på.
(Det fanns något för korvälskare också.)
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 Några kanske inte vet vad KPR står för. Det 
betyder Kommunala pensionärsrådet och består 
av representanter för de fyra pensionärsorganisa-
tionerna, några av socialförvaltningens tjänstemän 
och några politiker. Vi ska få information om 
verksamheten och kommande planer samt kunna 
ställa frågor. Det är här vi har möjligheten att 
kunna påverka. Just nu extra viktigt eftersom en 
ny äldreplan ska tas fram.

”Vård- och omsorgsplan”
 Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare Per 
Sandén informerade. ”Socialförvaltningen behöver 
utarbeta en plan som tydliggör och renodlar vad 
som är deras uppdrag och de måste förbereda sig 
för en vård- och omsorg som inte bara innefattar 
äldre. Därför kallas planen numera ”Vård- och 
omsorgsplan” i stället för ”Äldreplan del 2”.
 Rådet informerades om att det ökande behovet 
av insatser inom vård- och omsorg inte kommer att 
kunna täckas av den ramökning som kommunstyrel-
sens arbetsutskott föreslagit. Arbetet med ett första 
upplägg över hur frågan om boende för äldre 
ska hanteras i framtiden har påbörjats. Ett antal 
medlemmar i KPR har utsetts som referensgrupp 
i framtagandet av den nya planen.”
 En enkät rörande hur äldre i Karlskoga upplever 
ensamhet och trygghet ska  göras som intervjuer 
med äldre personer.
 Vi framhåller fem områden att beakta och som 
vi vill försäkra oss om att de kommer att finnas 
med i arbetet med planen. Det är socioekono-
miska aspekter, hemtjänst, undernäring, ofrivillig 
ensamhet och boende.
 Svaret blir ett ja, de kommer senare.

Samhälle- och serviceförvaltningen
 EST, vilket står för ”Effektiv samordning av 
trygghet”, är en operativ grupp som arbetar med 
trygghet genom samverkan med räddningstjänst, 
polismyndighet och kommunens samtliga förvalt-
ningar. Det har bland annat lett till ökad effekti- 
vitet gällande trygghetsarbetet i Karlskoga kom-
mun.
 Rörande samhälle- och serviceförvaltningens nya 
äldreplan förklarar Ulrika Lundgren att arbetet 
med den nya planen just nu är pausat. Varför? Man 
har sett ett behov att först börja med de frågor och 

insatser som är riktade till enskilda individer, vilket 
inte är en del av samhälls- och serviceförvaltningens 
arbetsuppgifter. Sedan kan arbetet påbörjas.
 Antalet matlådor som delats ut har ökat sedan 
augusti 2020. Preliminärt resultat av årets brukar-
undersökning: Svarat på enkäten drygt 80%, nöjda 
med matlådan78%, nöjda med smaken 76%.

Tony Ring, 
kommunfullmäktiges ordförande

 Byggstart kan nu ske av kommunens nya 
vård- och omsorgsboende, “Villa strå”, med 80 
vårdplatser.
 Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige vid 
sammanträde den 25 maj beviljar avdelningen för 
näringsliv och tillväxt 21,7 mkr i syfte att kunna 
bygga nya bostäder.
 Frågor/synpunkter från ledamöter.
- Viktigt att de äldres behov inte glöms bort vid 
byggandet av nya bostäder.
- Flextrafiken ska ju undre året avvecklas och 
ersättas av närtrafik, vad innebär det?
 Om närtrafiken skulle fungera dåligt så kommer 
flextrafiken att startas upp igen.
 Socialförvaltningen meddelar att läget rörande 
covid-19 pandemin är förhållandevis lugnt. Samt-
liga brukare är färdigvaccinerade.
 Renoveringen av Nickkällan är påbörjad.
 Information från aktivitetssamordnare. Nina 
Bäckman och Liliana Cortes Insignares berättade 
engagerande om sina verksamheter under pande-
min. Några exempel: Ungefär 200 musikuppträ-
danden utomhus vid vård- och omsorgsboenden. 
Digitala fikastunder med olika teman, 583 led-
sagningar till sjukhus och ca 2000 samtal med 
brukare.
 Vi pensionärer är en stor grupp, de flesta gan-
ska så friska. Vi vet att äldreomsorgen är eftersatt, 
men vi är ganska tysta. Tänk efter! Hur skulle jag 
vilja ha det om jag en dag behöver ganska mycket 
hjälp? Ja, det måste vi tala om nu. Sedan ett par 
år tillbaka samarbetar de fyra pensionärsorganisa-
tionerna i Karlskoga. Vi träffas regelbundet. Och 
vi behöver medlemmarnas synpunkter och frågor. 
Jag återkommer i ett senare nummer och berättar 
hur vi arbetar.

Jan-Olof Forsling
Ledamot i KPR

Rapport från KPR 25 maj
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0586-74 00 00
Centralplan 3  Karlskoga

karlskoga@lansfast.se
lansfast.se/Karlskoga

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Välkommen att anlita
Karlskogas största mäklare!

 Både i september och oktober för ett år 
sedan åt vi SPF-lunch hos Anneli och Mikael 
Rådesjö ute i Labbsand. Då fick vi vara högst 
25 personer. Nu har vi äntligen fått mildare 
restriktioner, och vi kan vara 48 glest sittande 
friska gäster!
 Vi är därför glada att kunna bjuda in till 
SPF-lunch torsdag 30 september kl 13. 
Maten serveras vid borden och består av liten 
förrätt, huvudrätt och kaffe med hembakad 
kaka. Måltidsdryck (lättöl, loka eller läsk) in-
går. Pris 150 kr. (Frågor om meny, önskemål 
om specialmat etc. till tel. 070-571 23 69)
 Anmälan senast måndag 27 september  till 
expeditionen, e-post spfkarlskoga@telia.com 
eller tel. 073-977 37 06.
 Meddela om du vill åka med i en bil eller 
har plats för en eller två  passagerare i din bil.

Ingalill Ericson och Ulla Forsling

Äta bör
man . . .
och gärna tillsammans!
Men fortfarande inte för många.

Spännande och vacker 
resa till Persberg och 

Filipstad 10 september
 Högbergsfältet nära Persberg är en intressant 
plats där det finns mycket att se och uppleva 
från tiden då brytning av järnmalm var viktig för 
Sverige. Mycket finns kvar än i dag och kan ses i 
en intressant vandring längs gruvhålen. Man kan 
t.o.m. att gå in i Tilas stoll, som är en gruvgång in 
i berget där man i dagsljus kan se hur brytningen 
skett.
 Hela området runt sjön Yngen är vackert med 
en klockstapel och ett mysigt kapell med kyrko-
gård. Den som inte orkar gå två km kan njuta av 
en mindre promenad med fantastisk utsikt över 
forna tiders färdvägar och hamn. En guide kom-
mer att berätta om hur människor levde och hur 
gruvbrytning skedde under 1700- och 1800-talet.
 I bussen kan var och en beställa sin lunch på 
Storhöjden eller Big Hill Lodge, som det numera 
heter. Priset är runt 150 kr.
 Efter lunch blir det besök på OLW. Man kan 
också sitta bredvid Nils Ferlin på hans bänk eller 
strosa runt i parken med en glass i handen.

 Bussen avgår 10.00 från busstationen och vi 
beräknar hemkomsten till kl. 16.00. Resan kostar 
200 kr om vi blir 25 deltagare. Tag med eget fika 
till Högbergsfältet. Anmälan till exp. senast torsdag 
2 september kl. 11.30.
 (I Månadsnytt nr 7 2020 berättar Allan och 
Birgitta Hede om Högbergsfältet.)

Resekommittén
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 Under pandemin har jag bl.a. ägnat mig åt att 
skriva om mina och Birgittas resor i Sverige och 
utomlands. Jag vill i den här artikeln återge vad jag 
skrivit om Wales och speciellt om vår resa dit i juni 
2017 i skriften ”Våra bästa reseminnen”.
 Jag har besökt Wales både i tjänsten (Swansea) 
och privat. Sista besöket var i juni 2017, då jag 
och Birgitta deltog i SPF Seniorerna Örebrodi-
striktets resa till Wales. Med på resan var också Siv 
Kanon och Leila Raudsaar från SPF Seniorerna 
Karlskoga. Den resan har tidigare inte redovisats 
i Månadsnytt.
 Jag minns Wales som mycket vackert och histo-
riskt intressant. Speciellt nationalparken Snowdon 
med bergskedjan är naturskön och lättillgänglig 
tack vare tågbanan upp till toppen. Geologiskt 
finns mycket att se (Cambrian mountains är 
jämnårig med vår fjällkedja) och historiskt har 
Wales en lång och dramatisk historia med många 
slott och borgar.
 Jag vill nedan illustrera några av höjdpunkterna 
under resorna i Wales, tyvärr inte helt med egna 
bilder eftersom jag missat att spara en del av bil-
derna från den sista resan. Istället finns på nästa 
sida en del av de bilder som Leila tog.

Allan Hede

Tågstation på Anglesey med världens längsta namn,   
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, 
vilket lär betyda Sankta Marias kyrka i den vita hasselns dal 
nära den strida vattenvirveln och Sankt Tysilios röda grotta.

Caernarfon castle från 1200-talet.

Utsikt från toppen vid vackert väder som vi dock inte fick 
uppleva.

Man kan åka tåg upp till toppen av Mount Snowdon.

Vid en av tjänsteresorna åt vi middag på en liten restaurang 
intill Swansea bay. Det var fantastiskt att få uppleva hur 
flodvattnet rusade in i viken. Tidsvattenskillnaden här är 
nära 10 meter.

Karta över Wales med de platser vi besökte.
Vi övernattade på hotell i Llandudno och Cardiff, 3 nätter på 
vardera inklusive lite sightseeing. 
Vi åkte runt i bl.a. Snowdon Nationalpark och fick uppleva 
mycket vackert och intressant. Bl.a. åkte vi tåg upp på Mount 
Snowdown 1085 m.ö.h. Tyvärr var toppen insvept i dimma. 
Vi besökte Caernarfon castle, ett mycket intressant slott från 
1200-talet. En mycket kunnig guide visade oss runt. 
Vi besökte även vackra ön Anglesey och en by där med ett 
jättelångt stationsnamn (se bild till höger).
I södra Wales besökte vi en underbar botanisk trädgård med 
ett av världens största växthus, 60x110 meter. Här besökte vi 
också ett whiskydestilleri och en nedlagd kolgruva som nu är 
museum.

Wales
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 Några fler bilder från Wales.

Foto: Leila Raudsaar

En underbar bild från National Botanic Garden of Wales.

En liten märklig skylt vid gruvan.

Bild från Big Pit National Coal Museum, där man verkligen 
fick se under vilka svåra förhållanden kolgruvearbetarna 
tvingades arbeta.

Vy från besöket i Caernarfon castle.

Lunch i en typisk walesisk by. Siv och Birgitta i bild.

Får finns det gott om. Ibland upplever man att de är väl nära 
kanten på ett stup.

Dimma då vi besökte toppen av Mount Snowdon. 
Allan ”syns” mitt i bilden.

Stranden i Llandudno vid ebb.
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 Nu är militärtjänsten öppen för både män och 
kvinnor.  Annat var det förr då det bara var obli-
gatoriskt för alla pojkar i 18-19 årsåldern för att de 
skulle utbilda sig till soldater i den svenska armens 
olika vapenslag. Värnplikten sades också vara en 
fostran för att göra pojkar till män.
 De blev kallade till en mönstringslokal där mi-
litär personal och läkare tog emot. Dessförinnan 
hade de fått redogöra för sin utbildning och önskan 
om vilket militärt truppslag de ville tjänstgöra vid. 
Det fanns att välja mellan infanteriet, luftvärnet, 
signaltjänst, marinen eller flyget. Om man kom 
till någon flygflottilj blev man väl som det sades 

”hangarsopare”. Men många valde ändå flyget, 
för det hade en lite bättre klang än som beväring 
eller fotsoldat vid infanteriet. Många hamnade då 
oftast på I3 i Örebro. Men en del försökte också 
på olika sätt slippa militärtjänstgöringen och helst 
bli frikallade. Det kunde kanske röra sig om någon 
sjukdom eller handikapp, men några spelade också 
lite dumma.
 Jag skrev på att jag ville till luftvärnet i Karls-
borg. Anledningen var att jag då jobbade i Bofors, 
där det då som nu tillverkas luftvärnspjäser och 
ammunition. Så blev det också, efter en tid blev 
jag och några andra placerade på Lv1 i Karlsborg. 
När inkallningstiden var inne åkte jag och några 
andra olycksbröder från dåvarande tågstationen i 
Degerfors till Karlsborgs station där vi tillsammans 
med en grupp andra mottogs av befäl och en mi-
litärorkester. I samlad trupp bar det sedan av upp 
mot Karlsborgs imponerande fästning, där vi så 
småningom inkvarterades.

Minnen från värnplikten

“På väg till stationen och Karlsborg”.

Karlsborgs fästning.

 Vi var väl sex stycken som fick dela rum med 
tvåvåningssängar och skåp. Först hade vi fått ut 
våra persedlar. Det var en hel del att hålla reda på. 
Underkläder, skjortor, tröjor, kläder för tjänst och 
ledighet, mössa, hjälm och vapen m.m.
 En stor matsal, även kallad Markan, fanns en 
bit bort och där intog vi våra måltider. Ärter och 
fläsk på torsdagar var standard. Varje vardagsmor-
gon var det uppställning. Då fick ett underbefäl 
avrapportera till befäl hur många vi var och befälet 
i sin tur informerade oss om vilka övningar som 
väntade under dagen.
 Redan vid inkallelsen hade jag blivit uttagen 
till en vicekorpralutbildning. I och för sig he-
drande men också lite mer krävande och medan 
”bassarna” först fick nio månaders tjänst följt av 
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tre tremånaders repetitionsövningar skulle jag få 
göra ett års tjänst på en gång. Men det knallade 
väl på, men efter en månad gick jag till sjukan för 
jag hade redan då lite besvär med min rygg. Där 
undersöktes jag av en inkallad läkare som senare i 
livet blev en personlig vän. Alltnog, han tyckte inte 
att jag kunde fortsätta som soldat utan jag blev det 
som allmänt kallades malaj.
 Det resulterade turligt nog i att jag nog fick en 
av de bästa värnpliktstjänster man kunde tänka 
sig. På regementet fanns nämligen en civilanställd 
tjänsteman, vars uppgift bland annat var att hjälpa 
de värnpliktiga med allehanda sociala tjänster som 
skördepermissioner m.m. Han behövde nu en 
skrivkunnig kontorist och det blev jag.

Mitt tjänsterum på Lv1, inte dåligt för en rekryt.

Här går jag i spetsen för ”Skolbatteriet” följt av “bassarna” 
från stationen till fästningen. I täten gick en musikkår.

Det framgår inte helt klart av texten om Bengt kanske hade 
en ”Elvira” i Karlsborg.

 Han hade en egen expedition och jag fick ett 
eget rum och min uppgift var att skriva ut hans 
korrespondens. Tre dagar i veckan på Lv1 och två 
dagar på flygflottiljen F6, också i Karlsborg. Allt 
blev ett intressant uppdrag och min chef var trev- 
lig och lättsam. Den värnplikten kan jag inte klaga 
på.

 Lite kymigt kändes det bara när de andra ”muc- 
kade” efter sina nio månader. Då fick jag stanna 
kvar och göra mina tolv månader i följd. Men det 
gick. På veckosluten kunde jag gå till Garnisons-
sjukhuset, som fanns i anslutning till fästningen 
längst ut på en udde mot Vättern. Det betjänade 
både militärer och civila. Där kunde jag äta och 
även träffa några andra som fått rycka in på olika 
uppdrag. Där fanns också biträden, sköterskor och 
en av dem blev jag lite bekant med och vi träffa-
des ibland på hennes fritid, vilket blev ett trevligt 
avbrott för mig under Karlsborgstiden.
 Men efter tolv månader var det ändå dags för 
mig och några andra att mönstra av och sätta oss på 
tåget mot hemorterna och det civila livet. Men för 
min del blev det ändå ett år som jag minns tillbaka 
på med både glädje och erfarenhet.

Bengt Aldén
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 Det finns flera olika blomsterspråk som utgår 
från typ av blomma, färg och antalet blommor. 
Om jag förstått det hela rätt kommer detta språk 
ursprungligen från orienten, men betydelsen är 
olika i öst och väst. Informationen här kommer 
bl. a. från florister och trädgårdsmästare.

Betydelsen av antalet blommor
En: Du är mitt allt. 
Tre: När får jag träffa dig igen? 
Fyra: Jag ser upp till dig och är dig tacksam. 
Sex: Jag tvivlar på ditt ord. 
Sju: Jag älskar dig, jag saknar dig. 
Åtta: Jag blir dig trogen in i döden. 
Nio: Jag vill vara ensam med dig. 
Tio: Vill du gifta dig med mig?

Något om arternas betydelse
Rosor: kärlek vid första ögonkastet, förälskelse.
Myrten: När ska vi gifta oss? 
Rödklöver: Jag vill förbli fri, som jag varit.
Prästkrage: I dina ögon hittar jag lyckan.
Smultron: Jag håller mina löften. Lita på mig, 
blygsamhet, fromhet. 
Blåklocka: Jag är dig trogen/Skvallra inte för 
någon om vad du vet. 
Gladiolus: Du är för nonchalant.
Liljor: Givaren är fåfäng, men även renhet.
Luktärt: Jag reser min väg. 
Maskros: Skrattretande självsäkerhet hos motta-
garen, men även avvisad kärlek.
Tussilago: Du är mitt allt.
Viol: Låt oss vara tillsammans.
Vitsippa: Tänk på mig. 
Äppelblom: Du är lika klok som vacker.
Körsbärsblom (Japans nationalblomma): Min 
kärlek väntar på att bli besvarad. 
Solros: Storsinthet. 
Pion: Jag ligger för dina fötter och lovar evig 
trohet. 
Ranunkel: Din bild lever för evigt i mitt hjärta. 
Orkidé: Otrohet. 
Narciss: Jag älskar, men inte dig. 
Nejlika: Lyckliga ilar mina tankar tills vi möts. 
Lavendel: Glöm inte mig. 
Hyacint: Vaknande/spirande kärlek.
Dahlia: Vågar jag närma mig?

Eva Sandström

Blomsterspråk

Foto: Jan Sjögren

Foto: Jan Sjögren

Betydelsen av blommornas färg
Vit: Jag tror på dig och din renhet, oskuldens 
färg, ljus, redighet, uppriktighet.
Gul: Du är min sol, svek, falskhet, ära. 
Röd: Jag räknar dagarna tills vi ses, jag längtar 
efter dig, jag saknar dig, blygsamhet, passion, 
häftighet. 
Mörkröd: Jag saknar dig så mycket, du väcker 
min lust och åtrå. 
Blå: Jag vill stanna vid din sida livet ut.
Lila: Jag önskar dig lycka.
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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.

Så här ser frukterna ut lite senare på sommaren.
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Lena – ny medarbetare i
Månadsnytt

Sedan någon tid är Lena Kinell den som
ansvarar för annonserna till Månadsnytt.

Kungsvägen 33, 686 23 Karlskoga
Telefon: 0586-333 50

Öppettider: Mån-Fre 10.00-18.00, Lördag 11.00-14.00

Herrklippning
Drop In

150:-
Damklippning

230:-
Barnklippning

100:-

30% rabatt till pensionärer
mot uppvisande av annons

Slingor

300:-
Färgning

300:-
Drop In &

Tidsbeställning

Tel: 333 50

Lena blev pensionär för två år sedan och gick
då genast med i SPF för att hon tyckte att fören-
ingen hade mycket intressant att erbjuda som re-
sor och föredrag. På senaste årsmötet blev hon in-
vald i styrelsen. Nu skall hon också ta vid efter
Britt-Marie Danielsson i 80+ träffarna.

Lena är karlskogaflickan som efter studentexa-
men flyttade till Uppsala för vidare studier. Hon
tog en naturvetenskaplig examen i matematik, sta-
tistik, företagsekonomi och informationsbehand-
ling med matematisk analys.

Därefter fick hon jobb i Bofors där hennes färs-
ka kunskaper togs i anspråk. Hon tänkte att det
kunde vara en bra plats att jobba på en tid men
som många andra blev hon kvar. En bidragande
orsak var att hon förutom att hon trivdes bra även
mötte Kärleken – CeGe Kinell. Det blev gifter-
mål, hus och tre söner. Dessa är nu vuxna och har
egna familjer.

I sitt yrkesverksamma liv har Lena varit verk-
sam på utvecklingssidan med ammunition och va-
pensystem. Beräkningar, programmering och ana-
lysarbete var huvudsakliga arbetsuppgifter. 1989
började hon med systemsäkerhet, ett arbete för att
förhindra olyckor. Ett miljötänk fick henne också
att börja studera på nytt, denna gång vid Karlstads
universitet.

Kapitlet fotboll är stort inom familjen Kinell.
Det har upptagit stor del av deras liv. Numera är
det mest barnbarnen som är aktiva. Lena är också
med i Karlskoga Nobel Rotaryklubb som bl.a. be-
driver hjälpprojekt i Lettland. Barnbarn, hundar,
hus, sommarstuga, stickkafé. Det är fullt upp som
hon säger.

Text: Majken Lasson
Foto: Birgitta Hede

Från 700:-

Från 700:-
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Text: Majken Lasson
Foto: Birgitta Hede

Några sommarbilder

Blommande lind. I år har lindarna blommat enormt mycket.
Foto: Leila Raudsaar
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 När man kör bil eller annat fordon på väg skall man vara beredd att agera efter vilka vägmärken och 
markeringar på vägbanan som ger anvisning, förbud eller upplysning. Vägmarkeringar eller körfältslinje 
används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.

Vägmarkeringar m.m.

Kantlinje M2. Kör man till höger om den (vägrenen), så har man 
väjningsplikt för fordon på körbanan.

Vägkantsstolpar finns utanför vägrenen. 
De ger upplysning om att infart/utfart 
från höger kommer. Stolparna står på 
ca 50 - 100 m avstånd och har vit reflex, 
men stolpen närmast påfarten har röd 
reflex.

Per Aspeli
Trafik och Säkerhet 2021-05-21

Varningsmittlinje M3 får korsas.

Mittlinje och varningslinje M12 bör ej korsas.

Varningslinje och heldragen linje M11 får ej korsas (finns där 
sikten är dålig som vid skarp kurva och backkrön).

Stopplinje M13 kombineras med stoppskylt eller trafiksignal.

Väjningslinje M14 anger var fronten på fordonet ej får passera.

Körfältspilar M19 
anger lämpligt körfält 
för fortsatt färd.

Farthinder M17 
finns i samband 
med hastighetssän-
kande gupp, grop 
eller liknande.
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 Vi hade musiktermer för en tid sedan. Här 
kommer några fler. 
 1. Schack 
 2. Lögn 
 3. Slutspel 
 4. Brämat 
 5. Kalas i havsdjur 
 6. Dam strax sydpå 
 7. Ta bort ytterhölje 
 8. Sidobyggnad 
 9. Tjurprydnad 
10. När Flentjej fryser 
11. Tar den lugne det
 Svar i nästa nummer.

Svar på gåtorna i april:
 Blommande växter:
1. Ärligt förtjänade pengar Vitklöver 
2. Välkänd molekyl, fast och flytande på 
 samma gång. Snödroppe 
3. Känner du sångerskan Lindfors? Lilja  
4. Man som bör banta? Fetknopp 
5. Vacker blomma utan kläder Näckros 
6. Detalj i klädseln för visst yrke Prästkrage 
7. Viktig militärisk kroppsdel Löjtnantshjärta 
8. Skönt att få för den som är ledsen Ögontröst 
9. Däri gör man något hemligt. Lönn

av Birgitta Hede

Gåtfullt

De sju systrarna
Lucinda Riley

 Den första boken om sju adopterade systrar 
som efter sin fars död söker sitt ursprung. Sju 
starka kvinnor som är väldigt olika. Adoptivfadern 
har efterlämnat ett brev med ledtrådar till varje 
syster som leder dem på varsin resa mot sina olika 
ursprung. Han ger dem koordinaterna, longitud/
latitud, var han har funnit barnen och därefter 
adopterat dem. Alla från olika länder och världsde-
lar. I första boken följer vi Maia i hennes sökande 
efter sitt ursprung.

De vänsterhäntas förening
Håkan Nesser

 Två vänner, båda vänsterhänta, bildar medan de 
ännu går i småskolan i Oosterby i Nerderländerna 
De Vänsterhäntas Förening. Flera årtionden senare 
brinner ett gammalt pensionat ner och ett antal 
människor omkommer. Allt hänger samman på 
ett märkligt sätt. Kommisarie van Veeteren och in-
spektör Gunnar Barbarotti möts för första gången 
och försöker gemensamt lösa fallet.

Wolf Hall
Hilery Mantel

 England, 1530-talet, landet är en hårsmån från 
katastrof. Henrik den VIII vill få påven att annul-
lera äktenskapet med drottning Katarina för att 
istället äkta Ann Boleyn och på det sättet få en son 
som kan säkra tronföljden för ätten Tudor. Thomas 
Cromwell är mannen som skall ordna saken till 
vilket pris som helst. En studie i makt, kärlek och 
politik för den tiden.
 Första boken av tre om Thomas Cromwell och 
hovet kring Henrik den VIII.

Testamente
Nina Vähä

 En familj i Tornedalen, en familj som hukar 
under mörka hemligheter. Två föräldrar, 12 barn, 
eller 14, beror på hur man räknar, som aldrig har 

Boktips i augusti

kommit överens. Äldsta dottern Annie kommer 
hem till Tornedalen, gravid. Successivt uppdagas 
mörka hemligheter som familjen både vetat om 
och inte vetat om. Testamente är en familjeroman 
som inte liknar något annat.

Jamåhonleva
Anders Roslund

 Hon ska fira sin femte födelsedag. Fem röda 
ljus på tårtan. Hon vill bara sjunga ”Jamåhonle-
va”. Förväntan på födelsedagen som istället byts 
ut mot ond bråd död. En gastkramande deckare 
om hämnd och förräderi när det förflutna hinner 
ikapp och under tre ödesdigra dagar exploderar i 
nutid. En riktig thriller.

 Boktipsen kommer från Eva Öberg och vi hopp-
as att spalten kan återkomma då och då.



Öppet: Onsdag - Fredag 11-18, Lördag 11-14.

Oxelbergsgatan 1, Karlskoga • Tel 0586-525 05

Massor av härliga
höstnyheter i butiken!

 Surströmmingspremiären äger 
rum tredje torsdagen i augusti. Blir 
man sugen på att äta surströmming 
så bryr man sig inte om det. Jag hade 
en surströmmingsburk av märket 
Leif Mannerström som bara innehål- 
ler honor med rom, inköpt hösten 
2020.
 Jag och min kamrat Maj-Britt från 
Jämtland som älskar surströmming 
blev sugna och kom överens att äta 
den 9 juli, men vem bjuder man som 
tycker om surströmming?
 Det blev vår sekreterare i SPF 
Seniorerna Gunnel Carlstedt som 
gladeligt tackade ja.
 Vi dukade upp med traditionella 
tillbehör, dock med egen färsk Timo-
potatis. Surströmmingen serverades 
på ett fat med granrisskott i botten 
och fiskarna på.
 Jag har inga traditioner med mig 
gällande surströmming, varken i 
Finland eller Estland finns något lik-
nande. Första gången jag fick smaka 
surströmming var hos Maj-Britt på 
slutet av 1960-talet och sedan dess 
är jag fast. Det blir säkert någon mer 
gång i höst.

Text och foto: Leila Raudsaar

Hålla på 
traditioner

En nöjd Gunnel Carlstedt vid det uppdukade bordet i trädgården hos
SPF Seniorernas kassör Leila Raudsaar.


