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14 januari: Möte med koncernchefen. Det var som vanligt fullsatt när Magnus Hall gästade årets 

första månadsmöte. Magnus gav en mycket optimistisk bild av Vattenfall. Det nya energilandskapet 

innebär nya affärsmöjligheter. Ett exempel på detta är att Vattenfall nu är världens näst största aktör 

inom havsbaserad vindkraft efter Ørsted, f d DONG. Avskaffandet av kärnkraftskatten, 

försäljningen av brunkolet samt den tyska statens övertagande av ansvaret för hanteringen av avfall 

från kärnkraften i Tyskland har lett till en helt ny situation. Så gott som alla negativa skriverier om 

företaget har försvunnit.  
Efter Magnus framträdande blev det visning av filmen om Uppdrag 2000, Vattenfalls stora projekt 

1986 – 91 för att undersöka möjligheterna till eleffektivisering. Efter filmen gav projektledaren 

Morgan Andersson några mycket uppskattade personliga reflektioner om uppdraget. Det var också 

många, inklusive Carl-Erik Nyquist och Nils Holmin, som delgav sin syn på projektet. 

 

24 januari: Casino Cosmopol. En kulen januarikväll samlades några veteraner på Casino 

Cosmopol på Kungsgatan i City. Casinot är ett av fyra statliga casinon i landet (mycket lönsamt!) 

och dotterföretag till Svenska Spel. Man levererar in över en miljard årligen till statskassan! 1300 

arbetar inom företaget varav 500 i Stockholm.   

Inträdesåldern är 20 år. Casinot är välbevakat och fotografering förbjudet. Som synes ett väldigt 

speciellt ställe! Efter en välsmakande middag och introduktioner och spel på ett par av casinots 

spelformer gjorde vi en guidad rundvandring i de storslagna lokalerna. Vi betraktade en mängd 

allvarliga spelare (mestadels män) vid spelbord och spelmaskiner och hörde historier om storvinster.  

En intressant kväll där åtminstone veteranerna hade trevligt, något som man inte med säkerhet 

kunde uppfatta hos alla gäster på casinot. 

 
 

8 februari: Vinprovning på spritmuseet. 26 veteraner hade anmält sig för att öka sin kunskap om 

bland annat italienska viner men framförallt för att få angenäma smakupplevelser. Vi fick smaka 

fyra olika italienska viner, tre röda och ett vitt. Till detta serverades passande ostar. Eva, vår 

presentatör som arbetat på restaurang i USA, berättade om när hon för flera år sedan serverade 

Donald Trump med flickbekant. Han beställde in amerikansk champagne men fick då svaret att den 

för tillfället var slut (ville inte tala om att all champagne kommer från Frankrike) och om det istället 

gick lika bra med fransk champagne. Det gjorde det men sen blev det även trubbel med betalningen. 

Med en guide rik på kunskap och stort engagemang blev denna vinprovning mycket lyckad. 

Efter avslutad vinprovning fortsatte flertalet att besöka spritmuseets utställningar. 



 

 

 
14 februari: Brottsofferjouren i Västerort. Verksamhetsledaren Annika af Sandeberg från 

Brottsofferjouren i Västerort besökte oss vid månadsmötet. Jouren i Västerort är en av landets 

största, som finns till för stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Den har två anställda och 

dessutom 25 utbildade stödpersoner. Det vanligaste brottet som offer söker hjälp för är misshandel.  

Att bli utsatt för brott ger olika konsekvenser: fysiska skador, fysiska och psykiska reaktioner. 

Vanliga reaktioner är rädsla, ilska, nedstämdhet, skuld och skam. Att skuldsätta sig själv är ofta ett 

sätt för offret att förklara händelsen och ge en, troligen felaktig, uppfattning om hur man ska 

undvika en upprepning av händelsen. Hur ska man då bete sig för att minska risken för att bli 

brottsutsatt?  Några tips: Ha alltid ytterdörren låst, installera tittöga, släpp inte in okända, ha 

sällskap när du ta ut pengar, undvik närhet i bankomatkön, ha nycklar och pengar i innerfickan och 

inte i väskan, ha inte PIN-kod och kort på samma ställe, häng inte nycklar i ett nyckelskåp nära 

ytterdörren, lämna aldrig ut personliga uppgifter över telefon.  

Efter presentation av brottsofferjouren berättade Kjeld Boye-Möller om Vattenfalls satsning på 

naturgas som började under 1980-talet. 

 
 

22 februari 2018: Besök på Liljevalchs. Nu är Liljevalchs vårsalong tillbaka på klassisk mark på 

Djurgården. I år deltog 137 konstnärer. Den äldsta konstnären är 93 och den yngsta 19. Vi var 

rekordmånga veteraner, 51 st., som under sakkunniga guiders ledning vandrade runt bland årets, i 

mångas tycke, brokiga verkssamling av bland annat garn, trä och målerier. Man får verkligen en 

känsla av mångfald och kreativitet när man går runt i lokalerna. Bilderna här nedan visar på några 

exempel av det vi fick oss till livs. 

  

  

14 mars: Årsmöte med föreningsstämma. Närmare 100 medlemmar hade sökt sig till Nordiska 

Museet för att lyssna på ett par intressanta föredrag och delta i föreningsstämman. Först ut var Bo 

Diczfalusy med lång karriär inom energiområdet och senast i rollen som kanslichef på 

Energikommissionen. Han redogjorde för hur prisförhandlingarna med kraftindustrin gick till då 

han jobbade på Pris- och kartellnämnden, hur prognosverksamheten för elförbrukningen slog fel på 

70-talet, om stamnätets avskiljande från Vattenfall, Sveriges intåg i EU, näringslivets omsvängning 

i klimatfrågan och olika industriledares dåliga insikt i politikens villkor. En viktig summering var 

kärnkraftsfrågans dominans ända sedan folkomröstningen 1980.   

Efter ett kort gymnastikpass under Marianne Klings ledning kom Cecilia Hammarlund Larsson från 

Nordiska museet och berättade om muséets tillkomst. Det var Artur Hazelius som fick idén under en 



 

 

resa i Dalarna 1872. Han började samla vardagsföremål och ställde ut dem tillsammans med 

skyltdockor i hembygdsdräkter i en tillfällig byggnad vid Drottninggatan. Samma sak gjorde han i 

Sveriges monter i världsutställningen i Paris 1878. Sedan växte ambitionerna och han lyckades få 

köpa mark av Oscar II på Djurgården. Pengar samlades in och efter en byggtid på 19 år kunde 

muséet invigas 1907.  

Vid föreningsstämman valdes Bosse Andersson och Ulla Stolt Gustafsson in i styrelsen. Sven-Erik 

Åkerlind och Birgitta Sundström avtackades efter fyra år i styrelsen. Lars Segerstolpe, revisor i 

föreningen avtackades efter många års insats och ersattes av Kerstin Lindholm.  

 

22 mars: Vandring Råsunda –Filmstaden. Vi startade med bra väder från Solna station och tog 

oss via Vasalund och gamla Råsunda fotbollsstadion, med dess nya bebyggelse, till Råsunda torg. 

Området kring torget presenterar en unik stadsbild av innerstadskaraktär, den enda av sitt slag 

utanför innerstaden. Husen är från tiden före första världskriget och försågs med alla moderna 

finesser för sin tid: hissar, elektriskt ljus och gas, vatten och avlopp.  

I gamla Filmstaden, gick vi runt en timme med kunnig guide. Sedan blev det en kortfilm om Svensk 

Filmindustris bygge av denna mångfacetterade filmverkstad kring 1920, enligt uppgift Europas 

största på sin tid. Vandringen avslutades sedan med en gemensam 

buffé.  

10 april: Carl Tham. 80 veteraner samt ett tiotal medlemmar från Älvkarleby hade kommit till 

Carl Thams föredrag. Carl började med att visa hur Tysklands geografiska gränser har flyttats. 

Miljontals människor har fördrivits från framförallt dagens Polen till Västtyskland men även till 

forna Östtyskland. Carl redogjorde också för hur tyskarna har gjort upp med sin historia, vilket inte 

har varit en enkel uppgift. Rivningen av muren kom som en total överraskning för flertalet 

medborgare. Helmut Kohl såg till att det blev en återförening. Vad gäller framtiden i Tyskland och 

övriga Europa var Carl inte särskilt positiv.  

Vid frågestunden gav Carl uttömmande svar på frågor om bl.a. Energiewende, bilindustrins framtid 

i Tyskland och förhållandet till grannländerna. Därefter avtackades Carl på sedvanligt sätt.  

Sedan följde visning av filmen ”Förebudet” från 1987. Carl-Gunnar Franzén, filmens producent och 

Vattenfalls Folke Pärnerteg berättade om filmens tillkomst. 



 

 

 
 

24 april: Besök på hovstallet. Hovstallet anlades redan på 1500-talet av Gustav Vasa. I slutet av 

1800-talet flyttade Hovstallet till sin nuvarande plats. Hovstallets uppgift är att förse kungafamiljen 

med de transporter den behöver, till fest och vardag. I Sibyllagaraget förvaras två dyrgripar: Dels en 

Daimler Limousine 1950, och dels en Cadillac Fleetwood 1969. Båda används fortfarande. Idag har 

stallet 14 hästar, bruna valacker, med ca 170 i mankhöjd. Hästarna kommer till stallet i unga år och 

körs in av stallets personal. Vagnförrådet innehåller en del dyrgripar bl.a. Sjuglasvagnen. Besöket 

avslutades med en gemensam fika i Hovstallets trevliga kafé. 

 
 

15 maj: Vandring Älvsjö–Liljeholmen. Vi samlades vid Älvsjö station och beskådade 

nybebyggelsen där, varefter vi fortsatte mot Solbergaskogen. Skogen, med kärr och gamla stortallar, 

kunde vi avnjuta fullt ut, medan den beramade slånblomningen nog redan var över.  I trakterna 

kring Telefonplan har det också hänt mycket – inte bara Konstfacks flytt dit för några år sedan. 

Skyskrapor som ska slå Turning Torso i Malmö planeras. Via Midsommarkransen och Aspudden 

tog vi oss sedan till Nybohov. Efter Vattenverket, invigt av Vilhelm Hansen för över hundra år 

sedan, fortsatte vi till lunch vid Liljeholmstorget. 

 
 

22 maj: John Pohlman och Zwing Time Band.  Närmare 60 veteraner fanns på plats när John och 

bandet drog igång eftermiddagens underhållning.  

Musiken varvades med att John delade med sig av anekdoter och historier från sina många år i 

vädrets och musikens världar. Vi fick en glad eftermiddag med låtar som gick hem i vårt 

veterangäng. Vädersnacket till trots var det musiken som var dagens höjdpunkt och vi fick oss till 

livs en rad gamla musikpärlor. När dagen avslutades så kunde vi konstatera att denna återkomst, nu 

sju år efter Johns förra besök hos oss veteraner var minst lika uppskattad som den tidigare 

föreställningen. Måhända dags för en repris ännu sju år in i framtiden, år 2025? 

 
 



 

 

12 juni: Utflykt till Birka. En underbar försommardag äntrade 20 veteraner M/S Victoria vid 

Stadshuskajen för en behaglig båttur till Björkö i Mälaren. Vi fick lära oss historierna kring 

Kungshatt, om Estbröte och annat i den rika Mälarbygden. Efter en vikingainspirerad lunch följde 

en timmes mycket intressant guidning av världsnaturarvet Birka. Birka var landets första stad 

mellan mitten på 700-talet och fram till 970 då staden, av oklara anledningar, utrymdes. Birka ingår 

också i historien om kristnandet av Svearna, bl.a. känner vi till Ansgar som var den första kristna 

missionären i landet. Trots enträgna försök från utlandet så blev dock Birka aldrig kristnat. 

Ett trevligt umgänge med gamla arbetskamrater fortsatte sedan under båtresan hem. 

 
 

16 augusti: Surströmming.  En liten skara kulturbärare hade samlats på Tennstopet för att uppleva 

en av årets kulinariska höjdpunkter: Surströmmingspremiären!  

Vi fick avnjuta en traditionell festmåltid: strömming, mandelpotatis, tunnbröd, hackad lök, 

västerbottenost, mesost mm, en del unnade sig också en nubbe till strömmingen! Underbart gott! Vi 

avnjöt strömmingarna och dryckerna i glatt samspråk ackompanjerade av en välsjungande trubadur, 

som också ledsagade oss i snapsvisorna. En minnesvärd måltid!  

 
28 augusti: Vandring Älvsjö–Johanneshov. Vi hade tur med vädret, inte för varmt, inte för kallt, 

under vandringen från Älvsjö station till Gullmarsplan. Förbi vackra Älvsjö gård, längs gamla 

Huddingevägen till Örby slott, som faktiskt är ett korsvirkeshus under putsen. Sedan fortsatte vi 

längs gamla Göta landsväg över Årstafältet, huvudväg söderut från Stockholm till 1600-talets slut. 

Tyvärr kom vi inte så lång sträcka på den, eftersom en stor del av Årstafältet spärrats av. Är det 

kanske den nya stadsdelen som till slut ska byggas, efter åtskilliga års planerande? Hur som helst 

tog vi oss så småningom i alla fall till Gullmarsplan och lunch. 

 
 

4 september: Forsmarksbesök.  I buss från Brommaplan reste ett 40-tal Vattenfallveteraner till 

Forsmark för en heldag med Forsmarks informationschef Claes-Inge Andersson och Forsmarks 

tidigare VD Alf Lindfors.  

Alf tog oss med på en resa från 1400-talet och utvinningen av järn vid bruket i Forsmark till början 

på 1900-talet. 1975 sålde släkten af Ugglas bruket till Forsmarks Kraftgrupp varefter Forsmarks 

kärnkraftverk började byggas. Claes-Inge berättade om verksamheten idag och om planerna för 

verket. Tillgängligheten under den senaste vintern var 98,2 procent!  

Efter en busstur till biotestsjön, vars vattentemperatur ligger ca 10 grader högre än omgivande hav, 

for vi vidare till dagens lunch på värdshuset.  

Avslutningsvis visade våra värdar oss runt på bruket och Herrgården. Alf med sina många år i 

Forsmark hade en hel del roliga anekdoter att berätta innan bussen gick åter mot Brommaplan.  



 

 

 
 

19 september: Vandring Hässelby strand –Blackeberg/Ljunglöfska slottet. Vandringen gick i 

strålande väder. Efter fikapaus vid Kanaanbadet gick vi till Kvarnvikens kvarn, där Stig Eriksson 

och Bosse Östlund visade oss runt. Efter renovering och återställande kring 1990 har man nu öppet 

ett halvdussin söndagar per år, med bl. a. mjölförsäljning.  

Vandringen fortsatte efter den grundliga guidningen till Ljunglöfska slottet, där Rolf Lenstam gav 

oss slottets, eller sommarvillans, historia. Och därtill en del historier om snustillverkare Knut 

Ljunglöf, vars ”Ettan” helt dominerade svensk snuskonsumtion under många decennier. Och sen var 

det dags för lunch i slottet. 

 
 

25 september: Hållbart samhälle, Lasse Ejeklint. Inför 56 närvarande veteraner kåserade Lasse 

Ejeklint, mångårig Vattenfallmedarbetare, kring ämnet Hållbart Samhälle. Han tog oss med på en 

resa in i framtiden där vi bygger ett samhälle som allt mer går på el för att klara de stora 

klimatutmaningarna.  

Utgångspunkten var Vattenfalls ambition att medverka till en omställning som gör Sverige fossilfritt 

inom en generation. Lasse berättade om hur Vattenfall medverkar i ett antal stora projekt ihop med 

bl.a. svensk stål- och cementindustri.  

Ett område som diskuterades var energieffektivitet. Inom de kommande två åren investerar 

Vattenfall 13 mdr kr i vindkraft, företrädesvis utanför Sveriges gränser. Från publikens sida ställdes 

en del frågor om hur denna omställning ska kunna fortsätta. Sammanfattningsvis en mycket 

intressant eftermiddag för de 56 närvarande veteranerna. 

 
3 oktober: Svamputflykt i Flemingsbergsskogen.  En frostnupen men solig höstdag samlades en 

liten skara amatörmykologer vid Flemingsbergs Naturreservat. Under ledning av Mattias Andersson 

från Stockholms Svampvänner, var vår ambition att hitta den eftersökta Goliatmusseronen och att 

ha en trevlig dag i skogen. 

Flemingsbergs Naturreservat visade sig vara rena vildmarken med storskogar, tallhällmarker och 

väldigt fina promenadstigar. Inga Goliatmusseroner (delikatess i Japan), men en hel del andra 

svampar blev vi presenterade för av Mattias: Spindelskivling, "Narr"kantarell, citron-slemskivling, 

gullhorn, smörsopp, tegelkremla mm. Några giftiga, de flesta ätbara, somliga läckra. En del korgar 

fylldes med fyndigheterna. En stor blomkålssvamp var dagens kap.  



 

 

 
 

9 oktober: Ulla Sandborgh, Svenska Kraftnäts GD.  Ett 70-tal veteraner hade infunnit sig då 

Ulla Sandborgh berättade om SvK:s verksamhet. 

Tre viktiga frågor som SvK lägger ned mycket arbete på är kraftbalansen, en ny balanseringsmodell 

och hur man skall möta en förväntad ökad kapacitetsbrist.  

Kraftbalansen kunde under den gångna vinterns höglastdag inte klaras utan en avsevärd import. Ett 

exempel på kapacitetsbrist är lokaliseringen av batterifabriken Northvolt till Skellefteå. En 

alternativ lokalisering till Västerås hade nätet inte klarar av.   

Den stora personalökningen i företaget, i dag ca 700 anställda, har medfört en ny organisation med 

tre enheter: System, Nät och Gemensamma funktioner, med drygt 200 personer i varje enhet. Efter 

en livlig frågestund avtackades Ulla på sedvanligt sätt. Månadsmötet avslutades med visning av 

filmen ”Energivisionen” från 1988.  

 
 

6 november: Börje Ljunggren  f.d. ambassadör i Kina och Vietnam. Drygt 85 vetgiriga 

veteraner hade kommit till månadsmötet. Historiskt har Kina både haft den största befolkningen i 

världen och varit den största ekonomin. Men i början av 1800-talet förföll det mäktiga riket. Det var 

först under Deng Xiaoping, som landet åter blivit en ekonomisk stormakt. Xi Jinping är nu Kinas 

högste ledare och 2018 rankades han till världens mäktigaste person.  

Kina är globaliseringens störste vinnare och världens största exportör med världens största 

valutareserv. Utbildningsnivån stiger, liksom aptiten att förvärva tillgångar i utlandet. Man bygger 

upp den militära makten och utvecklar högteknologi. Tillväxtens baksida är sociala klyftor, slöseri 

med kapital och naturresurser och ökande miljöförstöring.  Xi är medveten om att det krävs 

reformer. men har istället successivt ökat kontrollen av landets invånare.  

Börje avtackades med en varm applåd efter sitt synnerligen intressanta föredrag. 

 
14 november: Jazzkväll i Gamla Stan. Denna kväll var vi 36 personer på Musikvalvet Baggen i 

Gamla Stan för att lyssna till vår egen jazzvirtuos P-O Karlström som spelade klassisk jazz med 

melodier tillägnade gator och platser i New Orleans, jazzens födelsestad. Vår värd Annika berättade 

sedan historien bakom källarvalvet. Dess äldsta murar härrör från 1340-talet som delar av annexet 

till Svartbrödraklostret. 1961 öppnades källarklubben Bobbadilla och såväl Beatles som Bob Dylan 

har besökt lokalen. 2008 öppnades Musikvalvet Baggen. P-O lotsade under knappt två timmar oss 

igenom sitt utmärkta musikval och fick en mycket varm applåd efter sin eminenta genomgång. 

http://www.youtube.com/watch?v=wWbPLp2U4xk


 

 

 

 

27 november: Medeltidsmuseet. De 30 besökarna fick en mycket intressant presentation av 

Stockholms historia av vår välinformerade guide. Staden grundades ca 1250. På grund av 

landhöjningen fick de gamla handelsplatserna i Mälaren mindre betydelse och det behövdes en ny 

omlastningsplats. I slutet av 1200-talet var staden en av de största i landet. Den bestod under 

medeltiden av Gamla Stan.  

Den dåtida rättsuppfattningen var annorlunda. Stöld betraktades t.ex. som allvarligare än dråp. 

Äktenskapsbrott ansågs också extra allvarligt. Hälsotillståndet var inte det bästa i den medeltida 

staden. Man levde inte länge ca40-50 år. Och farsoter som pesten drabbade hårt. En timme avlöpte 

snabbt i den kunniga guidens sällskap. Här finns stora möjligheter att lära sig mer om Stockholms 

medeltida historia. 

  

5 december: Julfest. Julfesten i år noterade nytt deltagarrekord, åtminstone för åren i Solna. Hela 

131 personer kunde räknas in av ursprungligen 140 anmälda. 

Efter glöggmingel m.m. hälsade Lars välkommen. Claes Hedenström med vokalist och orkester 

ledde som vanligt snapsvisor och melodikryss. Titeln ”Årets veteran” tilldelades Anki Sahlén med 

Anders Bodén, Margareta Sjögren-Olsson och Kurt Wedin som följare. Anki hade deltagit i hela 22 

av 24 aktiviteter under det gångna verksamhetsåret. Efter en mycket trevlig kväll var det vid 10-

tiden dags för hemfärd, för egen maskin eller med hjälp av den hyrda bussen mot Västerort. 

Veteranerna avtackades och önskades God Jul av ordförande Lars. 

 

 

 

 

 

 


