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Våra arrangemang
sker i samarbete med

Studieförbundet
Vuxenskolan

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

Tisdagar kl. 14.00
 Sittgympa på Solbringen i biblioteket. 
Tisdag 2 november kl. 14.30
 Månadsmöte i Solbringens matsal.
 Gunnar Svensson underhåller.
 Anmälan till exp. tel. 073-977 37 06 senast
 måndag 1 november kl. 11.30. Se notis!
Fredag 12 november
 Resa till Grythyttan m.m. Se notis!
Tisdag 16 november kl. 14.30
 Vetgiriga Veteraner i Solbringens matsal.
 Wiggo Öberg informerar om E-legitimation.
 Anmälan till exp. tel. 073-977 37 06 senast
 måndag 15 november kl. 11.30. Se notis!
Torsdag 25 november kl. 12.30
 Lunch på Restaurang Möckeln.
 Anmälan till exp. tel. 073-977 37 06 senast
 torsdag 18 nov. kl. 11.30. Se notis!
Tisdag 30 november kl. 14.30
 Månadsmöte i Solbringens matsal.
 Nattsudd underhåller.
 Anmälan till exp. tel. 073-977 37 06 senast
 måndag 29 november kl. 11.30. 
 (Notis i nr 8)

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

Distribution fredagen den 26 november.

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@gmail.com
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 och torsdag kl. 10-12.
Föreningens ordförande: Siv Kanon, tel 070-748 07 73. E-post: siv-kanon@gmail.com
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

Månadsmöte
Tisdagen den 2 november kl. 14.30

i Solbringens matsal.

Program

Gunnar Svensson 
underhåller med 

sin saxofon
 Kaffedrickning och sedvanlig samva-
ro. Anmälan senast måndag 1 november 
kl 11.30 till exp. tel. 073-977 37 06 eller 
e-post spfkarlskoga@telia.com.
 Välkomna till en trevlig eftermiddag!

Valter Jehrn
Marianne Leijder
Anders Lindbäck
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Ordföranden har ordet
 Ordet ålderism har un-
der pandemin aktualise-
rats alltmer. Skrämmande 
är den diskriminering 
som kommit fram när det 
gäller riktigt gamla som 
på grund av ålder inte fått 
den vård som yngre fått.
 För med ordet ålderism menas: Fördomar och 
stereotypa föreställningar samt diskriminering 
som utgår från en människas ålder.
 Lite får vi äldre nog skylla oss själva. Hur 
många gånger har vi sagt: ”Nu får de yngre ta 
över”? De yngre har tagit över, naturligtvis med 
de äldres bästa för ögonen. Problemet är att det 
är ju vi äldre som vet hur vi vill ha det på vår 
ålderdom. Hur kan man begära att yngre kanske 
mitt i livet med hem, barn och arbete också ska 
ha kunskap om ålderdom annat än gissningar 
och hur de själva skulle vilja ha det utifrån sin 
kunskap?
 Jag tänker på vad som hänt och händer på 
Nickkällan. Vi pensionärer försökte främst ge-
nom KPR (kommunala pensionärsrådet) och 
i lokaltidningen tala om hur viktigt det är för 
gamla med näringsriktig mat. Pensionärer har 
med åren allt svårare att tillgodogöra sig de nä-
ringsämnen kroppen behöver. Samtidigt minskar 
aptiten, maten smakar inte som förr. Dessutom 
rör man sig allt mindre. Många gånger glömmer 
äldre att de inte ätit, speciellt om man måste sitta 
ensam och äta. Allt sammantaget leder i många 
fall till ohälsa med dyrbar vård som följd.
 Detta argumenterade vi alltså för när frå-
gan kom upp om att lägga ner restaurangen 
på Nickkällan. Svaren vi fick var att tanken på 
nedläggningen kommit eftersom antalet ätande 
minskat med upp till 35 procent. Då blev varje 
portion extremt dyr. Otroliga 225 kronor per 
person nämndes.
 Märk att antalet ätande minskat genom att 
även icke pensionärer har kunnat söka lägenheter 
på Nickkällan. De har oftast inget behov av att 
äta på restaurangen. Matsalen var också nedsliten 
och behövde moderniseras till stor kostnad.
 Restaurangen lades trots skrivelser ner till 
mångas besvikelse.

 Vi har nåtts av beskedet att vår tidigare 
distriktsordförande, Gunilla Werneström, 
har avlidit efter en tids sjukdom.

 Nu kunde vi för en tid sedan läsa i lokalpressen 
att Nickkällan håller på att rustas upp. Istället för 
restaurang där varm näringsberäknad mat serve-
rats finns nu ett litet pentry där man tillsammans 
kan äta medhavd mat. En boulebana planeras 
liksom lokaler för olika aktiviteter. Det som hänt 
är en slags ålderism, dock inte i paritet med den 
ålderism som varit inom vården.
 Här har man velat göra något bra för äldre, 
något man ansett vara nyttigt, bra och stimule-
rande. Speciellt när så mycket handlat om äldres 
ensamhet.
 Jovisst, det är inget dåligt vi får. Vi är förstås 
tacksamma. Men kunde man inte gått oss lite till-
mötes och ökat på pentryt något så att man från 
något annat kök kunnat erbjuda varm näringsrik 
mat? Då hade vi fått det som vi kunnat glädja oss 
åt. Lagad varm mat att inta gemensamt, dessut-
om tillfälle att få spela boule eller annan trevlig 
aktivitet i något av de iordningställda rummen.

Siv Kanon

Vetgiriga veteraner
Tisdagen den 16 november kl 14.30

i Solbringens matsal.

E-legitimation – vårt 
ID-kort på nätet.

Behöver det vara så 
komplicerat?

 Information av och med Wiggo Öberg, 
tidigare IT-säkerhetsexpert på E-legitima-
tionsnämnden.
 Kaffedrickning och sedvanlig samvaro. 
Anmälan senast måndag 15 november kl. 
11.30 till exp. tel. 073-977 37 06 eller e-post 
spfkarlskoga@telia.com.
 Välkomna till en intressant eftermiddag!

Gunnel Ringman
Eva Öberg
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 Denna eftermiddag möttes 46 föranmälda SPF-
are för att njuta av musik i Folkets Hus Källaren. 
Det var fler än vi som inte visste att man gick in 
genom PRO:s ingång men vi kom rätt till slut.
 Före mötet fick vi en pratstund med en av 
”kaffetanterna” som varit med och dukat borden 
med kaffekoppar och smörgåsar. Hon berömde 
kommunens personal för den service de gav. Kaffet 
fanns i 2 stora kannor så först hämtades kopparna 
på brickor och sedan lämnades de till gästerna. Vår 
serveringspersonal ska ha en eloge.
 När alla satt på sina platser hälsade Marianne 
Leijder en miniversion av Biscuit Bay Boys välkom-
na. Wiggo Öberg spelade tenor- och sopransaxo-
fon. Mikael ”Micke” Björk spelade bas och Anders 
Eriksson stod för gitarrmusik och sång.

Pensionärs-
rabatt

Måndag-torsdag
9-12

Öppettider:
Måndag 9-18
Tisdag 9-18
Onsdag 9-18
Torsdag 9-18
Fredag  stängt Ring 0586-583 74

Rörläggarvägen 13, 691 43 Karlskoga

Månadsmöte 21 september

Mikael Björk, Wiggo Öberg och Anders Eriksson gav musikälskare en riktig högtidsstund.

 De inledde med ”The way you look tonight” 
och avslutade så småningom med ”Route 66”. 
Däremellan fick vi 9 andra melodier förutom 
kaffepaus och lottdragning. Bland melodierna 
fanns bl.a. This Masquerade som the Carpenters, 
syskonduon Richard och Karen, från USA gjort 
stor succé med, ”The days of wine and roses” och 
en text ”Vad jag åt som barn” som Beppe Wolgers 
översatt från originalet.
 Efter sedvanlig avtackning med blommor i 
form av varsin röd ros informerade Marianne om 
kommande möten som kommer att ske ”hemma” 
på Solbringen till mångas uttalade glädje.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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Fria ord

Tänk på brevduvorna!
 Här kommer en liten vädjan/uppmaning från 
en brevduva med flera distrikt (jag är inte ensam 
om detta).
 Är era brevlådor tydligt märkta med husnum-
mer? Upptäckte i mitt nya distrikt flera brevlå- 
dor märkta med en vit plastremsa som bar spår 
av tuschpenna. För att hitta rätt brevlåda var 
jag tvungen att inte bara tänka logiskt utan jag 
kontrollerade även alla husnummer i närheten av 
brevlådesamlingen för att kunna lämna tidningen 
i rätt låda.
 Tack på förhand för att ni tittar över märk-
ningen!

Nygammal brevduva

Vi fortsätter uppmaningen till våra 
medlemmar:

Hör av dig!
 Vi får sällan in några tankar och synpunk-
ter från våra medlemmar.
 Något tycker du väl bra eller illa om?
Hör av dig i så fall!
 Berätta också gärna om resor eller andra 
upplevelser!
 Samma regler som i andra tidningar: 
Du får vara anonym men redaktionen be-
höver få ditt namn.

M-Nytts redaktion

Varför firar vi 
Allhelgonadagen?

Ett historiskt perspektiv
 Allhelgonadagen, som infaller den 1 november, 
har firats i Sverige sedan 1100-talet. Högtiden fira-
des alltså redan då kristendomen var en relativt ny 
religion i Sverige och har sina rötter i den katolska 
medeltiden. På den tiden sågs högtiden som en 
sorts andra klassens helg till skillnad mot jul, påsk 
och pingst.
 Att högtiden redan från början ansågs mindre 
viktig är kanske inte så konstigt om man ser till 
det ursprungliga syftet med dagen. Genom histo-
rien har nämligen kristendomen varit väldigt flitig 
med att uppmärksamma sina helgon och martyrer 
med egna dagar. Vartefter århundradena gick så 
blev skaran som skulle ha sina egna dagar till slut 
ganska svårhanterlig.
 Så, på 1100-talet beslutar den tyskromerske 
kejsaren, Ludvig den fromme, att helt enkelt klum-
pa ihop alla mindre viktiga helgon och införa en 
gemensam dag i almanackan för alla helgon och 
martyrer utan namn. Så kom Allhelgonadagen till.
 Den nämndes första gången i Vallentunaka-
lendariet 1198 och behölls som helgdag fram till 
1772. Skälet till att den togs bort var att helgon 
inte sågs som en del i den protestantiska lutherska 
trosuppfattningen.

 Alla helgons dag firas den lördag som infaller 
mellan 31 oktober och 6 november. Den 2 novem-
ber firade man alla själars dag för döda familjemed-
lemmar. I Sverige firas högtiden genom att vi tänder 
ljus på gravarna. Vi minns och hedrar våra närstå-
ende som gått bort. I bondesamhället markerade 
Alla helgons dag sommarhalvårets slut och vinterns 
början. Den 31 oktober inföll Allhelgonaafton, på 
engelska kallad All Hallows’ Eve. Av detta namn 
har sedan bildats ordet Halloween.
 Halloween är något helt annat. Det är barnens 
”bus eller godis” och pumpalyktor och lite skräck 
med ursprung i USA och även Irland.

Eva Öberg
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 Det är roligt och kanske lite ovanligt att vi har så 
många framstående musiker, sångare och ljudtek-
niker från just Karlskoga och Degerfors. Några av 
anledningarna är kanske att vi har en Kulturskola 
i Karlskoga, Karlskoga Symfoniorkester, Bofors 
och Degerfors musikkårer, samt många sång- och 
musiklärare. En av dem var den personlige vännen 
Nils Hahne. Han hade också haft flera orkestrar 
och medverkade ofta i olika sammanhang. Det 
finns flera andra som gjort fina insatser för att 
lära ut sång och musik. Alla nyårsrevyer har också 
fostrat många lokala förmågor. Flera av dem som 
tagit till sig lärdomarna ska jag berätta om här, 
men det finns många andra duktiga personer och 
orkestrar.

Bernhard Löhr
 För att ta ljudteknikern först så är det Bernhard 
Löhr. Han är uppväxt på Aggerudsudden och hans 
föräldrar var Anita och Kalle Löhr. Pappan var 
en duktig musiker och hade spelat på bl.a. Nalen 
med berömda orkestrar och det var där han också 
träffade Anita.
 Nu bor Bernhard sedan flera år i Tyresö utanför 
Stockholm och han är ett välkänt namn framfö-
rallt som ljudtekniker. Han har arbetat med stora 
musiker som Celine Dion, Tomas Ledin, Lisa 
Nilsson med flera och står bakom ljudarbetet till 
musikalerna Chess och Kristina från Duvemåla. 
Han har arbetat nära Benny Andersson och Abba 
sedan tidigt 80-tal, och nu senast med inspelningen 
av filmen ”Mamma Mia! Here We Go Again”. Han 
har också varit verksam i företaget Pole Position 
Produktion.
 Nu senast fick han hederspriset ”Den gyllene re-
geln” för banbrytande och särskilt skickliga insatser 
bland ljudtekniker och producenter.

Sten & Stanley
 Musik och dansbandet Sten & Stanley är kanske 
de som man mest förknippar med Karlskoga. De 
bildades av bröderna Sten, Ebbe och Per Nilsson 
samt Stanley Granström och Bo Carlén. Fram 
till 2008 hade de haft inte mindre än 61 låtar 
på Svensktoppen och är tillsammans med Sven 
Ingvars och Vikingarna med Christer Sjögren en 
av våra populäraste grupper och de är också för-
knippade med Värmland. Bland Sten & Stanleys 
toppar kan nämnas ”Jag vill vara din Margareta, 
Många tusen mil och Grindslanten”.

Några musikanter i 
Karlskoga och Degerfors

Varenda karlskoging känner 
väl till Sten Nilsson? 
Foto: Jan Sjögren

 Gruppen består i dag av Sten Nilsson (sång), 
Ebbe Nilsson (keybord och sång), Alexander Nils-
son (bas och sång) och Johan Helander (gitarr). 
Deras skivbolag är Scranta som har utgett många 
populära skivor. Nu när publiken åter kan samlas 
blir det både konserter och dansmusik igen.

Nils ”Nisse” Landgren
 En annan högaktuell person är trombonisten 
och sångaren Nils ”Nisse” Landgren. Hans vagga 
stod i Degerfors och pappan var Karl-Erik Land-
gren, som bl.a. var ledare för dansbandet Landgrens 
orkester. Där medverkade f.ö. min bror Olle Aldén 
som basist i flera år. Familjen Landgren var också i 
många år engagerade i Degerfors musikkår.
 Karl-Eriks pappa var den som från början lyck-
ades utverka pengar till inköp av instrument till 
musikkåren av dåvarande disponenten Odelberg 
i Degerfors järnverk.
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 Musikkåren och Frälsningsarméns musikkår 
fostrade sedan många ungdomar. En av dem var 
Nils som utvecklades till en världsartist på sitt 
instrument.
 Nisse hade innan pandemin turnerat med sitt 
band Funk Unit i snitt 250 dagar om året i många 
länder och kanske speciellt i Tyskland, där han 
också har ett eget skivbolag. Nu har Nisse fyllt 65 
år men han vill inte lägga av med sin spelning och 
han syns nu och hörs allt oftare i både TV och 
radio. Han och hans hustru Beatrice bor numera 
på Österlen i Skåne.

Christoffer Sangré
 En annan betydligt yngre musiker, sångare och 
producent är Christoffer Sangré. Han är uppväxt 
i Karlskoga. Mamman är Louise och pappan den 
inte helt obekante Cenneth Sangré. Cenneth var 
från början batterist i Leif Hultgrens orkester, 
men är nu sedan många år producent för olika ar-
rangemang och stora produktioner som Diggiloo, 
trollkarlen Joe Labero, Christmas Night, Grease 
med flera.

 Christoffer bor numera i Stockholm med sam-
bon Lisa och producerar musik. Nu är han också 
sångare i gruppen Albatraoz tillsammans med ar-
tisten Little Sis Nora och de är nu högaktuella med 
låtar som Raggarbil, Rave In My Garage och Se på 
mig. De var spelade nyligen i Finland och Ukraina. 
Nu närmast ska de ut på en stor Sverigeturné. En 
annan artist som han jobbar med är AronChupa, 
också i Albatraoz.

Monica Forsberg
 Monica Forsberg, sångerska och textförfattare, 
har flyttat från sitt och föräldrarnas hus i Knutsbol 
på gränsen mellan Degerfors och Karlskoga på 
”Kosia”.

Nils Landgren, välkänd långt utanför Sverige.

Christoffer Sangré får representera den yngre generationen i 
musikerbranschen.

Monica och Hasse, ett sympatiskt pensionärspar.    

 Hon har en lång karriär som sångerska, text- och 
barnboksförfattare, producent, översättare och 
skådespelare m.m. och hon har skrivit mängder 
av klassiker som Främling med Carola, Hakuna 
matata ur Lejonkungen, Var nöjd med allt som 
livet ger från Djungelboken och Dag efter dag med 
Chips samt gjort otaliga dubbade tecknade filmer 
och serier. Monica är sedan snart 30 år tillsamman 
och gift med Hasse ”Kvinnaböske” Andersson. 
Under några år drev de bl.a. revyföreställningar 
i ombyggda lokaler i Degerfors järnverk. De bor 
numera i ett fint hus i Ängelsbäck söder om Båstad 
i Skåne och trots att bägge har uppnått pensions-
åldern har de inga planer på att lägga av, men lite 
lugnare blir det nog.

Bengt Aldén
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 Jag tror det var många av de 55 föranmälda, (det 
kom några till) som ville utbrista i ett ÄNTLIGEN 
nu när vi hade kommit ”hem” till Solbringen igen. 
Tack till alla som samverkat så att vi åter får denna 
möjlighet, ingen nämnd och ingen glömd.

att kaffet med tilltugg räcker till alla. Hon påpe-
kade också att vi har ett nytt telefonnummer till 
expeditionen. Därefter hälsade hon B-O Söderberg 
välkommen.
 Det märktes att många av dagens gäster saknat 
våra sammankomster och musiken. Det var många 
som sjöng med, klappade händerna, gjorde rörelser 
där de satt och några var uppe och dansade till 
mångas glädje.
 Vi bjöds på vad B-O kallade ”blandad musik” 
och han visade verkligen sin musikaliska bredd 
denna dag. Han inledde med Lasse Berghagens 
Farväl till sommaren för att sedan fortsätta med 
Mitt bästa för dig som Grymlings en gång i tiden 
gjorde populär. Sedan följde bl. a. After Darks La 
Dolce Vita, där vi pratade lite om det ljuva pensi-
onärslivet. Vi gjorde även besök i Himlen där jag 
förflyttades till barndomen och en park full med 
blommande gullvivor.

Månadsmöte 5 oktober

Ett glatt gäng SPF-are njuter av musik och glad samvaro.

Marianne Leijder hälsar oss välkomna på nytt till Solbringen.

Här underhåller B-O oss med ett härligt pärlband av 
melodier.

 Vem hade kunnat passa bättre än dagens un-
derhållare B-O Söderberg? Välkänd från flertalet 
musikkonstellationer är han. En både kär och väl-
kommen gäst hos oss i denna lokal. När vi talades 
vid påpekade han att senast han var på Solbringen 
var den 11 mars 2020, d.v.s. precis innan coronan 
stängde ner verksamheten för oss. Vidare berättade 
han att han samarbetat en del med Kent Olsson i 
Nattsudd, som kommer att underhålla oss vid årets 
sista månadsmöte den 30 november.

 Eftermiddagen började med att Marianne Leij-
der hälsade alla välkomna och påpekade vikten av 
att man anmäler sig till våra sammankomster, så 

 Det syntes verkligen att både publiken och 
B-O trivdes under hela eftermiddagen. Han skäm-
tade om att vi hade disco nu när det inte blir någon 
pausgymanstik. Efter kaffepausen med sedvanlig 
lottdragning fortsatte B-O med ”blandade kara-
meller” med lite önskemusik av bl. a. The Beatles, 
vilka var orsaken till att B-O ägnat sig åt musik.
 Därefter fick vi information om kommande 
månadsmöten. Den 2 november kommer Gun- 
nar Svensson, som har ett förflutet som dans- 
bandsmusiker, med sin saxofon och spelar och 
sjunger.

Text: Eva Sandström
Foto: Jan Sjögren
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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.

 Torsdag 25 november träffas vi kl 12.30 
(OBS tiden!) på Restaurang Möckeln (Möc- 
kelngymnasiet, Mårbackavägen 7. K-huset. 
Telefon: 070-416 23 51).
 Där både lagas och serveras maten av Res-
taurang- och livsmedelsprogrammets elever. 
Vi har provätit två gånger och varit mycket 
nöjda - vällagad mat, vackert upplagd och 
trevlig servering.
 Vi har preliminärbokat för 40 personer. 
Förrätt, huvudrätt och dessert kostar 140 kr 
inklusive bordsdryck och kaffe.
 Anmälan senast torsdag 18 november till 
expeditionen, e-post spfkarlskoga@telia.com 
eller tel. 073-977 37 06. Meddela samtidigt 
om du vill åka med i en bil eller har plats för 
passagerare i din bil. Det är också möjligt att 
åka buss, linje 2 och 3 passerar Ekeby.

Ingalill Ericson och Ulla Forsling

Äta bör
man . . .
och gärna
tillsammans!

Bussresa till Grythyttan 
12 november

 Vi startar från Karlskoga busstation fredag 12 
november kl 10.00 och gör ett stopp vid Kedjeå-
sens f.d. skola för kaffe med dopp. Där får vi höra 
berättas om Nolsocknas byalag.
 Färden går vidare till Grythyttans Gästgiveri där 
vi äter lunch (155 kr) och samtidigt får vi veta mer 
om Gästgiveriet. Efter måltiden börjar vi hemfärden 
och vi gör ett stopp vid Källmo Gård. Här får vi lära 
oss mer om hönseriet, varpå tillfälle ges att handla 
på gårdshandeln.
 Vi beräknar att vara tillbaka ca kl. 16.00.
 Bussresan kostar 200 kronor, som betalas kontant 
vid resans start.
 Mat och kaffe betalas av var och en på plats.
 Anmäl senast torsdag 4 november kl. 11.30 till 
spfkarlskoga@telia.com eller telefon 073-977 37 06.
 Alla är välkomna!

Resekommittén

SPF-lunch i september hos Anneli och Micke Rådesjö och 
deras dotter Ellen. Sista gången! Vid årsskiftet lägger de tyvärr 
ner sin verksamhet i vackra Labbsand. Mycket tråkigt tycker 
vi som verkligen uppskattat deras goda vällagade mat och 
alltid trevliga bemötande.
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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!

Det första chiffret
Denise Rudberg

 Tre kvinnor. Ett krig. En kod att knäcka.
 Året är 1940. Hotet från Nazi-Tyskland växer. 
Tre kvinnor, Signe, Elisabeth och Iris väljs ut av 
den svenska regeringen för att genom signalspaning 
försöka knäcka tyskarnas kod.
 Första delen i Denise Rudbergs nya bokserie 
Kontrahenterna.
 Jag ser fram mot nästa bok.

Guernseys Litteratur- och
potatisskalspajssällskap

Mary Ann Shaffer & Annie Barrows
 En stark berättelse om vänskap, kärlek och böc- 
ker. Utspelar sig på ön Guernsey med dess invånare 
under tyskarnas ockupation av ön. Hur människor 
under tuffa och svåra förhållanden hämtar kraft 
genom läsning, brevväxling och hos varandra. En 
liten feelgoodbok, smårolig men med allvarliga 
undertoner. Hur kan vi lura tyskarna? Den är delvis 
skriven i brevform vilket är intressant.

Jerusalem, del 1 & 2
Selma Lagerlöf

 Det här är berättelsen om väckelsevågen som 
delar en socken i Dalarna. Den bygger på verkli-
ga händelser under slutet av 1800-talet då några 
familjer från Nås i Dalarna bestämmer sig för att 
lämna sina gårdar och bege sig till det heliga lan-
det. Andra valde att stanna kvar. Den rika släkten 
Ingemarssönerna väljer att emigrera till Jerusalem.
 Uppslitande avsked, anpassning och vedermö- 
dor väntar de som emigrerar men även stor sorg för 
dem som de lämnar kvar i Sverige. Del 1 utspelar 
sig i Dalarna och del 2 i Jerusalem.
 Selma Lagerlöf är en fantastisk ”sagoberättar-
tant”. Jag läste boken första gången för säkert 40 
år sedan. Sträckläste den igen under september 
månad och är överväldigad över hennes rika språk 
som håller än idag. Jerusalem gavs ut första gången 
1901 och 1902. Betänk: 120 år sedan.

Jägarinnan
Kate Quinn

(nominerad till Årets Bok 2020)
 Tre människoöden flätas samman i denna be-
rättelse i jakten på Jägarinnan. En mycket otrevlig 

Boktips i oktober
och ökänd kvinnlig lönnmördare 
under andra världskriget som 
lyckades undkomma rättvisan då.
 1941 – Piloten Nina Markova ansluter sig 
till Natthäxorna, ett kvinnligt bombregemente i 
Sibirien.
 1950 – F.d. krigskorrespondenten Ian Graham, 
numera nazijägare, bosatt i Köln.
 1946 – Sjuttonåriga Jordan McBride, Boston, 
USA, upplever att hennes pappas nya kvinna döljer 
något. Oerhört spännande bok.

Vargasommar
Hans Rosenfeldt

 En död varg. En våldsam knarkuppgörelse. En 
kvinnlig lönnmördare av sällan skådat slag.
 På bara några dagar vänds tillvaron upp och ner 
för Haparandapolisen Hannah Wester.
 En thriller som bara Hans Rosenfeldt kan kom-
ma på, skaparen till TV-serien Bron. Jag måste säga 
att den är läskigt gastkramande emellanåt.

Eva Öberg
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 Svaren ska bli välkända fåglar. 
1. Fett nötkreatur 
2. Jurist  
3. Tänker kanske kleptomanen  
4. Die eller das på tyska  
5. Feg moderat  
6. Socialistisk dörrstängning  
7. Glasstrut  
8. Kan man i klistret
 Svar i nästa nummer.

Svar på gåtorna i september:
 Städer:
1. Fet fisk är frisk Ålesund
2. Ta i hand Geneve
3. God fisk i vokal Brasilia
4. Bil för nötkreatur Oxford
5. Blev kanske den som skadades illa Lützen
6. Bakvänd grönsak Dallas 
7. Har du inte i huvudet om du kommer på det
 här svaret Cork  
8. Nyans för stöddig chefstyp Boston

av Birgitta Hede

Gåtfullt

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!

 Sir Henry brukar ofta vara 
med. När han ibland har fått 
ledigt så är det alltid några 
som saknar honom. 
(Förebilden till Sir Henry lär 
vara Henry Torvang, urmakare 
och även ordförande i SPF en tid.)

 Ingen behöver tvivla på var Sir Henry hade 
sina sympatier under kriget, när man får veta 
att han brukade le lite stillsamt åt den här 
historien:
 Det berättas om general Montgomery att 
han var en smart taktiker. Det var ju viktigt 
att trupperna alltid höll modet uppe. Han 
gick därför klädd i rött så att det inte skulle 
synas om han blev sårad. Å andra sidan hade 
Hitler alltid bruna byxor . . .
 (Det här var ett typiskt exempel på strate-
gin att om man inte kan övermanna fienden, 
så kan man ju alltid försöka få honom att ver-
ka löjlig. Det är säkert välbekant för alla som 
lever i totalitära regimer.)

 Men Sir Henry har också lite muntrare 
militära minnen. När han gjorde rekryten för 
många år sen hade han kompisen Pelle Karls-
son som inte hade det så lätt med det teknis-
ka. Pelle plockade isär k-pisten och försökte 
sen sätta ihop den. Sergeanten tittade på och 
sa: 
− När jag ser Karlsson så blir jag övertygad 
om att han och överbefälhavaren har en sak 
gemensamt. 
− Jaså, vadå?
− Jo, ni har båda kommit så långt ni kan 
inom det militära.

 Sir Henry minns en annan lumparkompis, 
Nisse Johansson, som ibland inte kunde hålla 
tungan i styr. Furiren rapporterade honom för 
uppstudsighet och kompanichefen undrade: 
− Är det sant att Johansson har kallat furiren 
för träskalle?
− Nej, kapten. Jag sa bara: Sätt på dej hjälmen 
för där kommer det en hackspett!

 Så småningom avancerade Sir Henry till 
sergeant och skulle bland annat lämna in rap-
porter till högre befäl. Majoren var lite kritisk: 
− Sergeant, rapporten måste skrivas om så att 
även de mest okunniga kan förstå den. 
Sir Henry frågade då: 
− Vad är det majorn inte begriper?



Seniorrabatt 5%
en gång per vecka
Allt under ett tak!
Öppet alla dagar 7-22
Telefon 676 70
www.maxikarlskoga.se

Däckbyte
• 1 oktober – 15 april: Dubbdäck får användas.
• 1 december – 31 mars: Krav på vinterdäck, om det är vinterväglag ute.

Trafik och säkerhet inför hösten

 

 
 
 
	
	
	
	
	
	

 

Varje år inträffar 40.000 viltolyckor. Både människor och djur blir skadade eller dör. 
Alla måste hjälpas åt för att viltolyckorna ska minska. Innan bilresan ska du tänka på:
• att du är utvilad och anpassar hastigheten
• titta på www.viltolycka.se för att se hur viltolycksdrabbad den väg du valt att åka är
• ladda ned appen ”Viltolycka” i din mobil, så får du varningar efter vägen
• be medpassagerare att hjälpa till med uppmärksamheten på båda sidor om vägen
• respektera varningsskyltarna för vilda djur
• ha alltid en viltolycksremsa i bilen, liksom varningstriangel

Om viltolycka inträffar – ring 112!
Kom ihåg att skyldigheten att polisanmäla gäller:
älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, lo, järv, utter, örn och mufflonfår.
Att inte anmäla är straffbart (smitningsolycka – böter).

Per Aspeli


