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Höstträff
Den 27 september kl 11.00 träffas vi på Kusåsens Hyrkart, Igelstorp, mellan Skövde och Tibro.

Vi börjar med en tipspromenad och därefter blir det hamburgare med tillbehör.
Visning av gamla SAAB:ar och Volvo Duett vid bra väder.
Lotteri. 
Kostnad 100 kr för medlem och 200 kr för icke medlem.
Eftersom vi kommer att hålla till en del utomhus rekommenderas lämpliga kläder.

Milersättning utgår ej varför samåkning rekommenderas. Speciellt från Boråsområdet.

Anmälan till Anita Holgersson, anihol2003@yahoo.se eller telefon 070-660 25 03 snarast eller senast 15 
september.

OBS! Denna träff är ett försök att kunna träffas på ett nytt sätt eftersom vi ej håller några höstmöten längre.
Då årsmötet var i Borås blir därför träffen i Skaraborg.
Om det faller väl ut kommer då nästa höstträff att genomföras i Södra Älvsborg.  
            Välkomna!

Månadsträffar
Borås
Hej alla ”Goa Telianer”
Jag, Carina Svensson är kontaktombud för Borås området.
Enligt önskemål kommer jag att starta upp träffar här i Borås. Vi kommer att 
träffas 1 gång i månaden och vi startar: 

Fredagen den 16 september klockan 10.00 på Knallefiket, 
Alidebergsgatan 2. 
Gratis parkering finns i Knalleland och bussen stannar på Skaraborgsvägen.

Slink in för en gemensam stund tillsammans med många goa skratt med gamla 
telekollegor.
Det finns att köpa frasiga våfflor samt goda mackor och bakverk till ett billigt pris.

Jag hoppas att vi ses då. Många kramar Carina 

Om det är något du/ni undrar över. Slå en signal  073-337 01 57. Kinna, Svenljunga & Ulricehamn är också 
välkomna! 
Julbord
Tisdagen den 6 december kl 17.00 serveras julbord som består av jultallrik med 14 olika rätter, kallt & varmt. 
Struva med sylt & grädde. Kaffe, te & dricka. 

Plats: Annelundsvillan, Borås. 
Pris 250 kr, 360 kr för icke medlemmar. Snaps kan köpas till för 94 kr & vin för 85 kr.

Obs! Anmälan senast 20 november till Carina Svensson, caranna.cs@gmail.com eller telefon 073-337 01 57  
Anmälan är bindande.

Avgiften kan i förväg sättas in på vårt bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 71 99    
            Välkomna!
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POVEL 100 ÅR PÅ SINNENAS HUS I BORÅS.
Jan Hjalmarsson presenterar Povel 100 år. Ett musikaliskt frosseri ur 
Ramels låtskafferi. Tillsammans med Alexandra och Göran Åhlfeldt 
samt kören Scenfolket.

Biljettpris 240 kr. Ordinarie pris 360 kr. 30 biljetter bokade.
Speltid: ca 2,5 timma inkl paus.

Lördag 15/10 kl 15.00. 

Anmälan och beställning av mat till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 
070-651 76 99. 

Du kan förboka en kall tallrik:
Inkokt lax med höstens rotsakssallad med dill- och senapscreme (inkl bröd och smör), 165 kr/person.

Du kan beställa på plats: Yxhammarsgårdens räksmörgås, 145 kr/st.

Dessutom kan du köpa kaffe och dryck och något sött på plats, även vin- och öl.
Vill du äta eller dricka något före föreställningen kl 15.00 - så kom gärna kl 13:30!            

Hiss finns på Sinnenas hus.            
 
Teaterbesök Borås Stadsteater

Rabatterade teaterpriser.
Två tillfällen är bokade till varje föreställning. ”Antigone”  onsdag 21 september kl. 19.00 samt lördag 24 
september kl. 18.00. Lilla scenen, pris 85 kr.

”Små äktenskapliga brott” torsdag 29 september samt lördag 1 oktober kl. 18.00. Stora scenen, pris 100 kr.
Dessa priser gäller endast första veckan efter premiären, för oss, eftersom jag är teaterombud. Därför vill jag 
gärna veta senast 1 september, om intresse finns.

Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 070-651 76 99

Antigone
En mörk, vacker och oväntad utgrävning genom ett taktilt kollage av minnen, utsatthet, sorg och 
kärlek.

Antigone bryter mot lagen och riskerar sitt liv för rätten att begrava sin älskade broder. Men bara genom att 
finnas till tycks hon störa maktordningen. Antigone, av grekiska anti “mot” och gone “födelse”. Berättelsen om 
Antigone är en resa ner i det fördolda, om arvsynd och ärvd makt.

Se vidare Borås Stadsteaters hemsida.

Små äktenskapliga brott
En filmisk relationsdeckare i förvillande jakt på svar.

Gåtorna är många när Lisa och Gilles kommer hem till lägenheten igen efter vistelsen på sjukhuset. Gilles 
har under oklara omständigheter utsatts för ett trubbigt våld mot huvudet som lämnat honom fullständigt oviss 
om sitt tidigare liv. Eller? I ögat av stormen som blåser upp runt om dem är spelplanen full av överraskande 
vändningar som sätter relationen på spel. Nya omständigheter avtäcks, bedrägligt lugn störtar ner i nya 
skräckscenarier och skört förtroende går i kras. Samtidigt som de trevar efter varandra turas de om att lägga 
nya bitar av sylvassa fakta till pusslet som tids nog ska avslöja en ny, förbluffande sanning.

Se vidare Borås Stadsteaters hemsida..



Telemästerskap i Boule

Nu har vi fastställt datum för Boulemästerskapet. Det blir 8 september på Övrapsbanorna i Dalsjöfors kl 10.00.
Vi spelar tre Monrad och slutspel. Vi spelar dubbel vilket innebär att man kan spela två damer eller två herrar 
eller en dam och en herre.
Anmälningsavgift 50:- Vi spelar om träsnidaren Henriksson vandringspris och pengar. 
Vi bjuder på fika.
Anmälan till Kjell Engström. Tel 070-567 15 09, kjell0705671509@yahoo.se, senast 5 september.

          Väl mött hälsar Kjell

Svenljunga
Vi träffas normalt första tisdagen varje månad. 
Lennart Skoog meddelar om det blir några träffar i höst eller kontakta Lennart, 070-611 39 06, för besked.

Skövde
Vi träffas första måndagen varje månad på Soldathemmet kl 10.00. 

Välkomna!

Vara-Herrljunga
Vi träffas tredje onsdagen varje månad på Park Bio i Vara kl 10.00, om 
intresse finns
         Välkomna!

Vi träffas sista tisdagen i månaden på Oasen kl.10.00. 
.
              Välkomna! 

Ulricehamn

Någon aktivitet ej planerad för tillfället.
Besked lämnas via mail av kontaktombuden.        
 
            

Skara-Lidköping
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Vi har inget planerat i nuläget.
Förhoppningsvis kan vi samlas för att njuta av ett julbord då det blir aktuellt med sådana.
      
          Tomas Malmsten 

Mariestad-Töreboda

Fika-träff på Mössebergsgården/Sommarhemmet kl 10.00 den 4 oktober.
Träffas och funderar på framtida aktiviteter.
Ingen anmälan behövs.
Har du funderingar kontakta Jan Aronsson, jan@jakaab.se, eller 070-636 94 02.    
   
           Välkomna! 

Falköping-Tidaholm

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Trisslott. 
Värvningen pågår året ut 2022.
Det går även att värva sin respektive partner.

OBS! Vänligen meddela adressändringar (bostad och mailadress) samt telefonnummer till Hannu Merstrand, 
hannu@merstrand.se eller telefon 073-640 62 02

Nästa nummer av Telningen beräknas ges ut v 44.
Vi vill ha material till detta nummer senast 20 oktober.
Materiel skickas med fördel direkt till Cai Mellstedt, c.mellstedt@hotmail.com

Nya medlemmar:

Leif Unell, Svenljunga
Ann-Marie Wernersson, Falköping

Avlidna medlemmar:

Börje Ek, Lidköping
Rune Björk, Töreboda
Hans-Åke Lundqvist, Svenljunga

Vår egen hemsida!
Du vet väl att Televeteranerna har en egen hemsida, televeteranerna.se
Där kan du finna nyheter som kommer mellan utgivningarna av Telningen, uppgifter om styrelse och 
kontaktombud, medlemsinfo, Telningen fr o m 2017, års- och höstmöten m m. 

Det finns också en gammal hemsida, televeteranerna.se/old
Där finns aktivitetsberättelser, årsmöten 2012-2016, minnenas arkiv, Telningen 2012-2017 och bilder från förr.
Sidan uppdateras inte.
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Aktivitetsberättelser
Parkvandring
Televeteranerna i Borås hade den 19 maj planerat en parkvandring med stadsträdgårdmästare Anton Spets.
När samlingtiden var inne väntade vi förväntansfullt men ingen Anton dök upp. Efter några telefonsamtal fick 
vi tag i honom men han hade totalt glömt bort vandringen.
Vad göra? Vi fick gå runt stadsparken på egen hand och med hjälp av Google sökte vi på de växter som var 
intressanta.
Som lite tröst på såren bjöd vi alla på en glass.

Anton Spets har i ett mail meddelat att han är hemskt ledsen att det blev på detta viset och vet inte varför 
mötesbokningen i kalendern har fallit bort. Han har aldrig missat en bokad föreläsning tidigare och han skäms 
och ber om förlåtelse.
Ursäkten har accepterats och vi är välkomna en annan gång.                        Cai

Ing-Britt, Eva, Ninni och Maria är mest framträdande

Vinprovning

Christer, Ann-Marie

Den 26 april kunde Boråsarna efter några års uppehåll samlas till den traditionella vinprovningen.
Provningen startade med lite mingel med rosévin och tilltugg.
Lennart Håkansson, vår egen kunnige somelier, inledde med lite vinhistoria. Vinet är en företeelse som 
sträcker sig 9 000 år tillbaka. Kineserna är den äldsta kulturen som är känd för att jäsa vin. Det var långt 
senare det jästes och konsumerades för nöje och ännu längre innan vi började köpa vin.
Grekerna, romarna, men även av fenicierna lade grunden till den vinframställning som idag används.

Själva vinprovningen var en s k öppen provning av 4 viner. Två röd och två vita. Med hjälp av 
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Lennart i full gång med dukning

beskrivning av egenskaperna för resp vin gällde det att granska färgen, lukta och smaka för att se och känna 
vad som var karaktäristiskt för varje vin. Inte så lätt. Meningarna var väl lite delade.

Efter provningen intog vi det uppdukade bordet med fisksoppa och pajer med tillbehör som Gunn-Britt och 
Barbro ordnat. Maten smakade utmärkt och så kunde vi då prova vilket vin som passade till respektive rätt.  

Mot slutet kom flickorna som jobbat på nätregistret igång med historier och händelser från gångna tider. Det  
var därför svårt att runda av och avsluta provningen.

Stort tack till Lennart, Gunn-Britt och Barbro som ordnat denna trevliga tillställning.  

Ps: Gunn-Britts recept på den goda soppan finns på sidan 18.      Cai 

Carina Svensson, Carina Dahlgren, 
Lennart Persson, Marianne Holmertz, 
Gun-Britt Johansson, Gunn-Britt Scherdin, 
Marie Lindström, Carina Svensson, Ninni 
Johansson, Maria Strand.

Lennart, Eva Mellstedt, Marianne, 
Erna Lord, Eva Folke, Gunn-Britt, 
Marie, Carina, Ninni, Maria.

Eva, Marianne, Erna, Eva
Maria och Ninni först med maten.

Lennart fick naturligtvis en flaska vin som 
tack.

Maria skymd, Lennart, Carina , Lennart
Gun-Britt, Barbro, Gunn-Britt, Marie.
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Svenljunga
Som seden bjuder var det åter dax för ”första-tisdagen-i-månaden-möte”, för det gamla gardet av telegubbar 
i Svenljunga. Mötesplats denna gång var Motormuséet utanför Svenljunga. Vi var 12 telegubbar denna 
gång, som mött upp och som vanligt utbyttes telehistorier, som putsats både fram och bak, så det blev en 
bra historia! Efter sittning med kaffe och macka, tog vi en runda på muséet där många av fordonen ägts av 
grundaren och förre ägaren till GeKås, Göran Karlsson. Välputsade och fina! En avdelning för motorcyklar 
och mopeder finns på övre våningen. Även veteranlastbilar finns i en egen hall på området. Efter denna 
genomgång, bestämdes att nytt möte skulle hållas kommande månad, om vi vågar, vill eller kan!

            Leif Unell

Lennart Skoog, Dick Björkman, Jan-Olof Johansson, Clas-Göran Johansson, 
Bruno Henningsson, Lars-Olof Carlsson, Lars-Åke Gerhardsson, Tore Utter, 
Börje Augustsson, Åke Johansson, Kjell Hjalmarsson, Leif Unell

Lars-Åke Gerhardsson, Börje Augustsson, Tore Utter
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Jan-Olof Johansson, Clas-Göran Johansson, Lennart Skoog, 
Dick Björkman

Dick Björkman, Åke Johansson, Kjell Hjalmarsson 
Jan-Olof Johansson, Clas-Göran Johansson Lennart Skoog, Dick 
Björkman, Åke Johansson, Kjell Hjalmarsson

Bruno Henningsson, Lars-Olof Carlsson



Den 14 juni hade 18 Televeteraner från Töreboda och Mariestad samlats på uteplatsen vid Cafè Baltzar i 
Sjötorp. Det var ett strålande väder, som gjorde att vi kunde sitta och njuta av försommarvärmen. Vi startade 
med att inta förtäring där var och en beställde det de önskade.
Därefter vidtog underhållning av en man som heter Kjell Karlsson. Han kan mycket om kanalen och brukar 
guida folk vid Norrkvarn som var en av huvudorterna vid byggandet av Göta kanal. Han tyckte att det var 
trevligt att få komma till oss och underhålla. Denne man känner dessutom många av våra medlemmar. 
Han berättade lite om kanalens byggande, med en del anekdoter och en och annan historia. Dessutom är 
han dragspelare och framförde några melodier på sitt spel. Därefter blev det en stunds allsång med bl a 
Ålefeskarns vals och givetvis Göta kanal. Här dök det upp ännu en dragspelare. Han kom från båten Bellevue 
som precis hade lagt till vid kajen. Sedan blev det en liten överraskning då undertecknad bidrog med ett 
solonummer. Jag framförde en visa som heter Valsen om Frans-Oskar, och är skriven av Stickan Andersson. 
Den handlar om vedermödorna som sjöman på kanalen mellan Sjötorp och Karlsborg, och alla kvinnor som 
han mött under sitt sjömansliv.
Som avslutning på eftermiddagen hade vi en frågesport som handlade om Göta Kanal, som ju firar 
200-årsjubileum i år. Två av våra medlemmar, Tommy Svensson och Bouyne Eklind var så kunniga att de fick 
alla rätt! Tommy kunde dessutom det exakta svaret på utslagsfrågan som var: Hur lång är en Nautisk mil?
Rätt svar: 1 852m.
Som vanligt var det trevligt att träffa gamla jobbarkompisar. Nu ser vi fram mot julbordet.
Det är ju bara ett halvår dit!

          Tomas Malmsten
  

Solig träff för televeteranerna i Sjötorp

Bengt och Birgitta Karlsson, Ann-Britt Swahn, i bakgrunden 
Gerd Pettersson, Birgit och Tomas Malmsten med ryggen mot 
kameran Roland Pettersson 

I förgrunden Bouyne Eklind och Tommy Svensson 

Kjell Karlsson iklädd 
slussvaktsuniform berättar

Kjell

Kontaktmannen framträder som sångare
Leif Swahn, 
Sven-Olov och 
Anita Blom
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Plötsligt kom ännu en dragspelare gående! Sivan Sjöholm, Irene Silverås, Stig-Olof Thorin, Uno Andersson och 
Rein Alt

Nästan hela gänget på en bild

Säsongsavslutning på Vänga Fähus
Den 14 juni var det traditionell säsongsavslutning hos Sten och Birgitta Ylving på deras fina gård i Vänga.
Det har varit uppehåll några år, av kända orsaker, men nu var det dags igen.
Vi började med korvgrillning och sen var det dags att röra lite på benen för en tipspromenad.
Jan Hagberg, som inte är televerkare men gillar Televerket, visade sin fina Teleduett och man kunde besöka 
Ylvings fina museum.
Dagen avlutades i restaurangen med fika, lotteri och resultatet av tipspromenaden.
Stort tack till Ylvings för att de så välvilligt alltid ställer upp.      Cai
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Birgitta Rosengren och Carina Svensson serverar korv.

Korvgrillning
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Vinnare tipspromenaden:
3:a Kjell Magnusson, 1:a Yngve Dahlbom, 2:a Kenneth 
Isaksson

Jan Hagberg

Per-Ove Rosengren skötte emellanåt grillen 
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Sten fick en blomma som tack
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Skara-Lidköpings Televeteraner har varit på Garnisonsmuséet i Axvall. 
Vi blev guidade av Nils-Erik Nilsson som berättade om regementen som funnits i Axvall och där byggnaden 
som nu är museum är kvar sedan början av 1900 talet. 

Rosmari Rehn hade kokat kaffe och bakat allt kaffebröd till fika som intogs i Axvalls IF klubblokal , Stig Rehn 
anordnade en  frågesport. Vinnare blev Tommy Enlund . 
Vi tackade Rosmari och Stig för en lyckad eftermiddag.    Jan-Åke Holm

Tommy Kjörnsberg tar emot vid entrén

Vill inte berätta vem men en av oss 
trodde inte på hans historier, det gör 
man inte ostraffat se här nedan.

Guiden Nils-Erik Nilsson

Gullmar Svensson finns på foto 
på muséet

Utanför muséet

Fr v: Stig och Rosmari Rehn, Rune Holmqvist, Bengt Heen 
Tommy Enlund, Stig Strandroth. Fr h: Staffan Öst, Tommy 
Kjörnsberg, Lars-Åke Larsson
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Fr v: Bengt Petterson, Evert Bäck, Gullmar Svensson, Hans 
Lindkvist, Tommy Kjörnsberg 
Fr h: Stig Strandrot, Bengt Färdig, Sven-Ingvar Karlsson, 
Tommy Enlund, Bengt Heen, Stig Rehn
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Våravslutning i Ulricehamn
Tisdagen den 31 maj kom 15 glada televeteraner till Näsboholm och ännu gladare blev dom efter 11-kaffet 
med härliga hembakta kakor, som serverades på Engströms inbyggda altan.

Efter mycket snackande om gamla och nya minnen var det dags för 3-kamp. Först blev det tipspromenad 
runt den lilla fina dammen, som finns i anslutning till klubbstugan. Promenaden innehöll en del kluriga frågor, 
många med teliaanknytning. Bäst lyckades Eva Sandström med elva rätt.

Sedan var det Boule som gällde. Eftersom det fanns både aktiva och icke aktiva boulespelare bland 
deltagarna, hade tävlingsledaren bestämt att de som inte spelade boule fick tre provkast. Här satte Kjell 
Andersson, som aldrig spelat boule, övriga på plats.

 I sista grenen var det fråga om årtal: ”Kan du ditt 1900-tal?” Bästa minnet om årtalen hade Birgitta 
Kumpumäki och Anita Ekunger. Efter sammanräkning med hjälp av platssiffermetoden visade det sig att 
Christer Gren stod som slutsegrare i 3-kampen tätt följd av Anita Ekunger och Maggan Nilsson.

Efter väl förrättat värv var det dags för lunch bestående av två mycket välsmakande smörgåstårtor och 
alkoholfritt öl.
Ytterligare gamla minnen berättades, det ena dråpligare än det andra, några inspirerade av Kjells samling av 
gamla televerksmössor (säg vad han inte samlar på!).

Så var det dags för eftermiddagskaffe med ännu fler hembakta kakor. Efter att alla berömt Näsboholms fina 
läge, hundra meter från Åsundens avlånga strand, åkte sedan alla hem glada i hågen.
          
          Kjell Engström

Kaffet smakade bra efter trekampen. Fr v Birgitta Kumpumäki, Kenneth Andersson                                   
Christer Green, Gun Engström, Stig-Arne och Britt-Marie Bylin, Sven Kraft

Kjell visar forna tiders 
uniformsmössor för Eva

Fo
to

: K
je

ll

13

Uppskattat besök på Redberga Konstgård
Det blev ett uppskattat besök en förmiddag i april på Redberga Konstgård strax utanför Falköping. 
Drygt 20-talet televeteraner ifrån Falköping och Tidaholm hade hörsammat inbjudan och kom till 
rundvandringen i Redberga. Kristina Wiberg änka till välkända Harald Wiberg förvaltar och bor mitt i denna 
unika konstsamling. Kristina öppnade upp hela hemmet där vi fick en spännande berättelse om Harald 
Wibergs konstnärliga liv och skapande av unik konst. Denna konstsamling och hem visar Kristina enbart för 
grupper som bokat och beställt visning.
Efter rundvandring i hemmet blev det en genomgång av utställningen samt tid till kaffe och en fralla. Den 
samstämmiga uppfattningen är ju att detta är en helt otrolig konstsamling som kanske i många fall är okänd. 
Harald Wiberg är ju välkänd efter ett otroligt skapande arbete.
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Jubilaren hade ramlat och var inte hemma på sin stora dag.

Väl hemma uppvaktade Televeteranerna genom Cai Mellstedt och 
undertecknad med en blomma och medhavd fika. Vi möttes i dörren av en pigg 
och glad 105-åring. Vi fick en visning av hennes fina 3-rummare med utsikt mot 
grönområden och ingen insyn av grannar. I hallen hängde fina vävda tavlor 
på kända Boråsmotiv och lite blommor. Dessa hade Ruth vävt när hon gick i 
pension för rätt många år sedan. Ruth gick i pension när hon var 55 år.
Hon visade även en maskin som förstorade och gjorde att hon kunde läsa 
tidningar och annat.

När det var tid för fika satt vi i hennes inglasade balkong. Balkongen blev 
inglasad för några år sedan och gör att Ruth kan förlänga utesäsongen till långt 
fram på hösten.
Vi lämnade Ruth efter en trevlig eftermiddag och det värmde i hjärtat att se hur 
pigg hon var.
     Nedtecknat av Ulla Åkerfeldt

Ruth Johanson 105 år
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Uppvaktningar

Efter lite allmänt diskuterande blev det tid till att beskåda Göran Johanssons och Uno Perssons vackra och 
välrenoverade SAAB bilar. Några av bilarna står vinterförvarade här på Redberga Konstgård.

                        Jan Aronsson

Borås gamla teaterVattentornet i BoråsBorås Rådhus
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Berit Hultén 95 år

Maj-Britt Pettersson 90 år
Den 12 april, var en vacker vårdag och då fyllde Maj-Britt Pettersson 90 år.
Marie Lindström och jag uppvaktade Maj-Britt med blommor från 
Televeteranerna och blommor till Maj-Britt från oss två.
Maj-Britt var dagen till ära klädd i sin hembygddräkt, hon blev mycket glad för 
att vi kom. Vi tre från ”TAD-tiden” hade som vanligt mycket att prata om från 
den ”gamla goda tiden”. Maj-Britt´s gode vän från TAD-tiden Kalle med familj 
kom också.
Maj-Britt hade hjälp i köket så hon hade tid att sitta och äta både smörgåstårta 
och gräddtårta, med oss. 
Maj-Britt var noga med att vi skulle framföra ett stort TACK till Televeteranerna, 
för den fina blomman.
       Gunn-Britt

Den 27 maj hämtade jag, Birgitta ”Mia” Friberg i Skölvene, för att åka till 
Berit Hultén och gratulera Berit som fyllt 95 år några dagar tidigare.

Födelsedagen hade Berit firat ihop med sin systerdotter och hennes 
familj. För er som kommer ihåg Karin Wiklander så var hon syster med 
Berit.
Televeteranerna uppvaktade Berit med en ampel att hänga utanför 
Berit`s fina trappa. När vi kom så pratade vi gamla minnen och 
naturligtvis så fanns hur mycket som helst att prata om. 
Vi tittade också på Berit´s fina virkade duk på soffbordet, och Berit 
berättade för mig, att hon inte orkat virka i mer rutor när hon bytt 
soffbord. En dag hade Gerd Dahlgren dykt upp och vad hände då, 
jo Gerd tog med sig duken hem och virkade i det som fattades. Då 
blev jag mycket rörd och tänkte på att vilken fantastisk arbetsplats 
Televerket/Telia har varit och tänk vad många fina arbetskamrater vi 
haft genom åren.

Berit hade också en önskan att äta pizza precis som hon gjort så 
många gånger på Granada när hon arbetade på Västerlånggatan.
Birgitta och jag tog därför med Berit och bjöd henne på pizza. 

Eftermiddagen avslutades med kaffe och kaffebröd som Birgitta bakat.
Berit framför sitt stora TACK till Televeteranerna för ampeln.
       
      Gunn-Britt
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Olle Gustavsson 95 år
Uppvaktades av Televeteranerna med en blomsterbukett.
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Bilder från förr
Några av flickorna på dirigeringen Tt Norra

Personal dirigeringen Norra, på utflykt förmodligen vid 
Berits stuga, maj 1979.
Stående fr v: Anna Lindström, Inga-Lill Meisterman, Gull-
Britt Ekblad, Ninni Johansson, skymd, Katarina Strid, 
Carina Svensson, Berit Bergström, Eva Bengtsson.
Knästående fr v: någons barn, ?, Kerstin Svensson, 
Inga-Lill Sigvardsson, ?

Bilderna inlämnade av Carina Svensson.

Kerstin Svensson
Anna-Lena Pettersson, Eva Bengtsson Maria Strand

Mona Andersson, Carina Svensson Ninni Johansson
Gull-Britt Ekblad, Berit Andersson

AVD 21  T                    T  KINNA

       MF

Jag har av Gunnar Abrahamssons dotter Gun Bengtsson fått 
en ordförandeklubba märkt enligt nedan. Någon i Kinna som 
vet vad märkningen betyder. Något med en fackklubb?
      Cai
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Smått och gott
VÅRA VARDAGLIGA FRASER OCH UTTRYCK KOMMER FRÅN DET GAMLA BONDESAMHÄLLET

RUBB OCH STUBB
Detta uttryck som betyder hela rasket eller alltihop kommer från lantbrukets skördande. Bara stubbåker återstår när 
säden har skördats och rubb var ett dialektalt uttryck för fjolårets stubb. Med rubb och stubb menades årets och fjolårets 
stubb.

KOMMA UPP SIG I SMÖRET
Förr om åren åt man tillsammans från ett gemensamt grötfat. En smörklump låg mitt i gröten och när man ätit sig fram 
till den var man uppe i smöret och hade fått det riktig bra.

LIKA GODA KÅLSUPARE
Betyder att varken den ena eller den andra är bättre och handlar om kålsoppa. När man förr i tiden intog flytande föda 
var det att supa. Kålsoppa var basföda innan potatisen på 1800-talet började odlas i Sverige.

FULL SOM EN ALIKA
Ett uttryck för kraftig berusning. Alika är det sydsvenska namnet på kaja, en fågel som är begiven på de gamla 
bryggeriernas mäsk. Begreppet fyllekaja uppstod i samband med att man roade sig med att mata kajorna med bröd 
doppat i brännvin.

HÄNGA IHOP SOM LER OCH LÅNGHALM
En blandning mellan lera och långhalm användes förr som byggnadsmaterial. Materialet var dock inte vidare hållfast. 
Uttrycket avsåg ursprungligen något som inte höll ihop. I motsats till dagens betydelse att vara oskiljaktiga.

RETA GALLFEBER PÅ NÅGON
I forna tider ansågs det viktigt att ha kroppens vätskor i balans. Den som hade för mycket galla i kroppen kunde få 
magplågor och feber och dessutom bli arg och lättretlig. Därav detta uttryck som betyder att reta upp någon ordentligt. 
Temperamentsläran menar också att koleriker har ett överskott av galla.

HA MÅNGA JÄRN I ELDEN
Förr hade alla byar sin egen smed. Om smeden hade många järn i elden samtidigt, höll på med många olika saker, var 
det lätt att han misslyckades med sitt arbete.

HELA KONKARONGEN
Ett slanguttryck från slutet av 1800-talet i betydelse alltsammans eller hela rasket. Konkarong var en huvudbonad för 
kvinnor och troligen ansåg man mössan vara överväldigande.

GÅ PÅ I ULLSTRUMPORNA
Betyder att man fortsätter utan att låta sig hejdas och utan att tänka på eventuella hinder. Kommer från att man förr i 
tiden drog ett par ullstrumpor utanpå skorna för att inte halka på vintervägarna.

MÅLA FAN PÅ VÄGGEN
Ett uttryck som användes när en situation framställs på värsta sätt och att man utgår från att det värsta händer. Kommer 
från att man förr trodde att det gick att locka fram en olycka genom att prata om den eller att locka fram den onde 
genom att måla av honom på en vägg.

NÄR DET KOMMER TILL KRITAN 
I gamla tider skrev man på värdshusen upp vad gästerna hade ätit och drucket med en krita på en griffeltavla. När 
gästen skulle betala ”kom det till kritan”. I dag används uttrycket för att beskriva när det verkligen gäller.

FÅ SINA FISKAR VARMA
När det förr i tiden skulle ges namn åt stryk och ovett hittades namn på för att beskriva straffet, exempelvis munfisk 
(örfil), arsgädda (slag på baken) och ryggkonfekt.GE BETALT FÖR GAMMAL OST

GE BETALT FÖR GAMMAL OST
Gammalost tillverkades förr i tiden i norra Sverige. Efter lång lagring fick den en stickande doft och de flesta tyckte att 
den var osmaklig och äcklig.

HETT OM ÖRONEN
Uttrycket, som betyder att vara i ett svårt läge, kommer från gamla tidens gruvarbete. Den person som klättrade ner i 
gruvan med eld bar facklan i munnen och kunde få det hett om öronen om han inte var tillräckligt snabb.



KOKA SOPPA PÅ EN SPIK
Betyder att göra något av ingenting och kommer från en gammal folksaga där en tiggare ber en snål gumma om mat. 
När tiggaren sa att han visste hur man kokar soppa på en spik blev gumman nyfiken och ställde sig vid spisen. Snart 
hade tiggaren fått gumman att tillsätta en rad ingredienser och gumman förvånades över att man kunde koka så god 
soppa på en spik.

HA HÄCKEN FULL
Detta uttryck för att ha mycket att göra kommer från lantbrukets foderhäck, ett slags galler vid transport av hö. Ibland 
blev häcken helt enkelt full med hö. Häck är också ett slags ställ över krubborna där stallhästen får sitt hö.

NU ÄR DET KOKTA FLÄSKET STEKT
Betyder att något har gått alldeles galet. Uttrycket har sitt ursprung i när man långt tillbaka i tiden saltade fläsk för att 
bevara det. Fett fläsk ansågs som en delikatess. När fläsket sedan kokades gällde det att passa grytan så att fläsket 
inte kokade torrt så att fettet blev stekt. 

TA I TRÄ
Kommer från att man skulle vara försiktig när det gällde att tala om sin lycka eftersom man kunde väcka de onda 
makterna. Som en besvärjelse tog man exempelvis i ett träbord samtidigt som man använde uttrycket.

INGEN KO PÅ ISEN
Betyder att det inte är någon fara eller ingen brådska. Kommer från det svenska ordspråket ”Det är ingen ko på isen så 
länge rumpan är i land”. Ordspråket kommer från att det är okej så länge kossan har fast mark under bakklövarna och 
kan rädda sig själv om isen brister.

HA RENT MJÖL I PÅSEN 
Betyder att man inte har något att dölja. Kommer från att en ärlig mjölnare hade rent mjöl i påsen, alltså mjöl som inte 
var uppblandat med något annat. 

INTE STICKA UNDER STOL MED NÅGOT
Betyder att man inte har något att dölja eller försöker dölja något. Gamla tiders stolar hade ibland tillslutna sidor mellan 
stolsbenen och under en sådan stol var det lätt att gömma något.

KASTA ETT GETÖGA
De gamla svenska dialektorden geta och gäta betyder vakta boskap. Gätare kallades de som vaktade boskap och ofta 
handlade set om att bara titta till djuren. Därav uttrycket att kasta ett getöga, att hastigt titta till.

INTE FÖR ALLT SMÖR I SMÅLAND
En gång i tiden var södra Sverige känt för sitt goda smör som ansågs vara överlägset andra smörsorter. Det var alltid 
värt sitt pris och därav uttryckets betydelse. Inte under några omständigheter. Inte till något pris.

Källhänvisning: Tidningen LAND Nr 24 2022  

Gunn-Britts Fisksoppa   6-8 personer

1–2 buljongtärningar   2 gula lökar
6–7 hg lax    2 paprikor
6–7 hg torsk    1–2 paket med krossade tomater (gärna med vitlök).
1–2 dl vitt vin    1 purjolök
3–5 morötter    1 burk cremefraice (2 dl)
3 dl grädde    dill
 
Salt, peppar, cayennepeppar och paprikapulver efter behov
Riv morötter och skär purjo, paprika och gul lök i små bitar och fräs dom i lite smör och olja.
Smula buljongtärningarna, häll på vin, krossade tomater och koka upp.
Rör i grädde, cremefraice och koka upp igen.
Lägg i fiskkuberna och låt sjuda upp i 5 min.
Klipp dill och strö över.     Njut av soppan!
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