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Kommande aktiviteter inom 
Arbetsmiljöseniorerna 
 

Frimurarnas stamhus på Blasiehol-
men (Bååtska palatset) 
Datum: Fredag 12 sepember kl 11.15. Vi 

samlas 10.55 vid huvudentrén.  

Kostnad: 100 kr, visningen tar ca 1,5 timme. 
Efteråt finns möjlighet att äta lunch i huset 
intill, kostnad ca 100 kr. 
Färdväg: T-bana till Kungsträdgården.  
Anmälan senast den 3 september till 
Mudite Hoogland Krasts, 
mudite_hk@hotmail.com 
tel: 08-7526334 eller 073-0972606. 
 
Höstmöte på Stockholmsdistriktet 
Datum: Onsdag 13 november kl.13.00.  

Drottningholmsv 37, nära Fridhemsplan. Det 
blir aktuell information, förhandlingar och 
kaffe med tilltugg. 
Anmälan senast 7 november till Kerstin 
Wahlberg, kerstin.wahlberg@telia.com eller 
tel: 08-510 23 069 eller 070-483 86 25. 
 

Besök vid Nobelmuseet 
Datum: Tisdag den 14 oktober kl 14-15.  
Samling 13.45 vid ingången, Stortorget i 
Gamla stan, T-bana dit. 
Anmälan senast den 8 oktober till Annika 
Hultin, annika5.hultin@telia.com eller tel. 
070-654 99 18.  
 

Julbord 
 

Vi planerar ett gemensamt julbord vecka 49, 
preliminärt den 4 december. Räkna med en 

kostnad på ca 500 kronor. Anmäl intresse till 
Jan-Olof Norén, tel 070-370 23 53 eller mejl  
jan.olof.noren@bredband.net  
 
Ordförande har ordet 
Sommaren börjar lida mot sitt slut. Jag 
hoppas att ni alla haft en skön och av-
kopplande tid. Nu är det dags att börja tänka 
på hösten och planera för museibesök och 
andra aktiviteter. Vi fick många spännande 
förslag på årsmötet och har hörsammat en 
del av dessa. Arbetsmiljöverket har dock 
dröjt med sitt svar om bidrag till Arbets-
miljöseniorerna. Därför har vi inte vågat oss 
på alltför kostsamma aktiviteter.  
Säsongen startar med att vi i september 
besöker Frimurarnas hus på Blasieholmen 
och får en guidning av verksamheten och 
lokaliteterna. I oktober är det dags för 
Nobelmuseet. Där får vi höra mer om en del 
av de ca 800 personer som hittills fått 
Nobelpriset. Den 13 november har vi höst-
möte, och i december tänkte vi gå ut och äta 
julbord tillsammans.  
Som ni kanske redan vet så har Arbets-
miljöverket fått en ny generaldirektör, Erna 
Zelmin - Ekenhem. Vi hälsar henne varmt 
välkommen till vårt verk och hoppas på ett 
gott samarbete.  Hon kommer närmast från 
Rättsmedicinalverket och är jurist.  
Vi har fått in många av era e-postadresser. 
Men fortfarande saknar vi några. Tacksam 
om du meddelar vår medlemsansvarige, Ulf 
Palmqvist denna. Han har e-post: 
ulf.se.palmqvist@telia.com 
Jag hoppas att vi ses i höst! 
 
Annika Hultin 



Afrikansk konst på Skeppsholmen  
 
En vacker och solig vinterdag lockades  25 
seniorer in i Bergrummet på Skeppsholmen 
för att titta på utställningen Afrikanska mäs-
terverk. Utställningen  omfattar mer än 100 
skulpturer av metall, sten och terrakotta från 
1100- till 1500-talet. Föremålen berättar om 
civilisationen  yoruba i  Ife, ett tidigt kosmo-
politiskt centrum i Västafrika. Ife och yoru-
baområdet ingår i dag i Nigeria.  
 

Vi såg avancerade koppar- och mässings-
avgjutningar av huvuden, som sannolikt var 
till för att användas i rituella sammanhang 
som begravningar och processioner. Huvu-
dena var avbildningar av kungar, drottningar 
och andra makthavare. 
 

Vi fick en intressant berättelse och bild av en 
fascinerande afrikansk kultur, obekant för de 
flesta oss. De första konstfynden från denna 
kultur gjordes i början på 1900-talet. 
Konsten var så avancerad att man inte trodde 
den var afrikansk utan att fynden här-
stammade från antikens Grekland. I slutet av 
1930-talet hittade man dock nedgrävda 
föremål som gjorde att man förstod att de 
härstammade från gammal afrikansk kultur. 
Under 1400-talet fick sjöfarten med portu-
giserna stor betydelse och kulturens centrum 
försköts till Benin närmare kusten. Den 
omfattande slavhandeln under kommande 
århundranden har medfört att inslag av 
yorubafolkets religion finns i de länder dit 
slavarna kom. En blandning av katolicism 
och afrikansk religion finns i dag i Brasi-
lien, Kuba (Santerìa), Haiti (voodoo) och i 
USA (Florida).  
En större grupp av oss gjorde sällskap upp-
för berget till Östasiatiska muséet, där vi um-
gicks och förtärde kaffe och smörgås. 
 

Kerstin Wahlberg 
 
Rörstrands slott o Filadelfia-kyrkan 
 
Den 12 februari besökte Seniorerna och 
medföljande, tillsammans ca 30 personer, 
Rörstrands slott i Birkastaden. De flesta 
förbipasserande lägger inte märke till denna 

anrika 1600-tals byggnad, med anor från 
1280-talet. Nuvarande utseende fick den på 
1700-talet. Slottet tillhör numera Filadelfia-
kyrkan och är sedan 1930 sammanbyggd 
med denna och används som församlingens 
kansli samt fest- och möteslokal. 
 

Vi fick en mycket trevlig guidning av Fila-
delfiakyrkans personal. Vi fick berättat om 
församlingens förste pastor Lewi Pethrus 
och hur det vita palatsliknade församlings-
huset uppfördes 1928-1930. Den stora salen 
är en ofta använd konsertsal, även av pop-
artister och andra musiker. Den rymmer ca 
3000 personer. Sista söndagen i varje månad 
genomförs dopgudstjänst, då delar av scenen 
förvandlandas till dopbassäng. Vi fick en 
demonstration av den stora orgeln, genom en 
inspelning att en känd psalm.  
 

Genom några korridorer kom vi in i slottet. 
Rörstrands slott byggdes på 1630-talet under 
den förmögne borgaren Mårten Wewitzers 
(adlad Rosenstierna) tid. Drottning Kristina 
har ägt slottet 1649-1651. Hon drev där en 
riddarakademi "såsom den i Paris". Här fick 
adelns unga utbildning i ridning, fäktning, 
dans och språk. Under det stora nordiska 
kriget användes Rörstrand till att förvara 
ryska krigsfångar. 
 

1726 inrättades på området den berömda 
Rörstrands fajansfabrik. 1926 upphörde den 
verksamheten. Glanstiden för porslinsfabri-
ken var slutet av 1800-talet, då över 1000 
anställda arbetade där. Rörstrands slott är 
känt för sina bevarade kakelugnar, från den 
tid Rörstrand tillverkade sådana.  
 

 



 
Vi fick se ett antal ståtliga kakelugnar av 
majolika i lysande färger och mönster. De 
flesta salar i våningen där kakelugnarna 
finns är stilfullt renoverade. Kvar finns 
målade tak och dörröverstycken med olika 
landskapsmotiv.  
Guidningen avslutades i den fint renoverade 
matsalen, där vi bjöds på kaffe med goda 
kakor, bakade och serverade av några av 
Filadelfiakyrkans damer, alla volontärer.  
 

Mudite Hoogland Krasts 
 
Avtackning av Mikael Sjöberg 
 

Någon dag före Arbetsmiljöverkets general-
direktörs Mikael Sjöbergs sista arbetsdag på 
verket anordnades en mottagning den 13 
mars. Arbetsmiljöseniorernas ordförande 
Annika Hultin hade förhinder, och då fick 
jag som styrelseledamot uppgiften att önska 
Mikael lycka till inför det nya uppdraget 
som generaldirektör på Arbetsförmedlingen.  
 

 
 

Han fick dessutom som bilden visar en 
blomma från föreningen och även några 
nummer av Seniorbladet. 
 

Mudite Hoogland Krasts 
 
 

Årsmöte med föredrag 

  
Arbetsmiljöseniorerna höll sitt årsmöte den 
27 mars i Arbetsmiljöinspektionens lokaler. 
Vi var ett 40-tal som samlades där. Lars-Erik 
Burström valdes till mötesordförande, och 

vår ordförande Annika Hultin föredrog 
verksamhetsberättelsen.  
Formalia klarades snart av, och ny styrelse 
valdes med många omval. Bland kommande 
verksamhet nämndes främst en utflykt till 
Trosa i maj. Sedan tog vi paus för goda 
lunchmackor och kaffe, alltid populärt. 
 
Lena Erfors från verkets avdelning för 
inspektion inledde eftermiddagen med ett 
anförande om ny organisation av arbets-
miljöinspektionen. Det kommer att bli bara 
fem regioner för inspektionen och så några 
filialkontor. Men flera kontor för inspektio-
nen ska avvecklas, och inspektörerna får 
räkna med längre resor. 
 
Sedan var det Barbro Köhler Krantz som 
redogjorde för verkets samverkan i inter-
nationellt arbete. Hon berättade om EU:s 
verksamhet och nämnde att EU-kommis-
sionen som det största EU-organet har hela 
26 000 anställda. EU:s arbetsmiljöbyrå finns 
i Bilbao, Spanien, och har 60 anställda. AV 
deltar i ett omfattande arbete med standar-
disering inom EU. Verket har under det 
gångna året deltagit i 110 möten och besva-
rat 140 remisser. 
 
Föreningen avtackade våra föreläsare med 
var sin blomma.  
 
Arne Stråby 
 
Besök på Hovstallet 
 

Torsdagen den 10 april gjorde Arbets-
miljöseniorerna ett besök på Hovstallarna. 
Vi var 21 personer vid besöket. 
 

 
 



Det nuvarande Hovstallet byggdes 1894 i 
form av en medeltida riddarborg i tegel. De 
färdiga byggnaderna väckte förskräckelse 
hos hovet som var beställare. De beslöt att 
bygga ett hus framför stallet så att ”eländet” 
inte skulle ses från Strandvägen. 
Vi fick guidning av en trevlig dam som 
berättade att ett av stallets viktigaste uppgift 
är att bevara den eleganta körkonsten och 
ekipagekulturen. Stallet har 14 körhästar. 
Hästarna tränas att genomföra korteger och 
transporter vid statsbesök. Hästarna ska vara 
bruna, ha ett starkt psyke och god kondition. 
Hästarna tränas i ett vackert ridhus. Stallet 
har många seldon som är rikt utsmyckade, 
olika för ekipagen. Hovstallet har ett sam-
arbete med det engelska hovet, som har 
kompetens att göra renoveringar av seldon. 
 

I hovstallets vagnhall finns ett fyrtiotal 
vagnar bland dem sjuglasvagnar och slädar. 
Där finns paradkupéer, kalescher och lan-
dorer. Det är eleganta vagnar med exklusiv 
inredning. Alla vagnar är i gott skick och 
används regelbundet. Den enda vagn som 
inte används är den vagn som byggdes och 
användes under den tid då Sverige och 
Norge var i union. 
Hovstallet har endast några få veteranbilar 
som underhålls och används vid enstaka 
tillfällen, Daimler 1950 och Cadillac 1969. 
 

Björn Andersson 
 
Utflykt till Trosa 
 

Tisdagen den 20 maj besökte 16 glada 
pensionärer från arbetsmiljöverket Trosa. 
Resan blev lyckad och vi hade tur med 
vädret. Vi åkte SL-buss från Liljeholmen 
men några valde att köra egen bil. 
 

 

 

Vid 12-tiden träffades vi vid Antons Krog 
vid Rådhusparken och drack kaffe på Antons 
uteservering, där sedan vår guide hämtade 
upp oss för en rundvandring i ett vackert och 
idylliskt Trosa.  
 

Trosa kallas i folkmun "Världens ände" 
eftersom staden tidigare bara hade en till-
fartsväg. Staden är känd sedan 1300-talet 
men låg då ca 5 km norrut längs ån vid Trosa 
landskyrka. I början av 1600-talet blommade 
istället en ny stad upp där Trosa finns idag 
och 1610 fick staden sina stadsprivilegier.  
  
År 1719 brände sedan ryssarna ned stora 
delar av Trosa, och endast kyrkan stod kvar. 
Vi fick också höra att före andra världskriget 
var Trosa en av Östersjöns största fiskeflotta. 
 
Efter vår guidning avslutade vi dagen på 
Café Nära med kaffe och äppelpaj. 
 

Lena Papaioannou 
 
Rapport från Skåne 
 

Efter att ha läst senaste Seniorbladet vill jag 
från Skåne meddela att vi på Malmö-distrik-
tet också träffas. Sedan 5 år tillbaka då jag 
blev pensionär har jag medverkat till att ett 
antal seniorer träffas och äter lunch på något 
trevligt ställe i Malmö-regionen. Det brukar 
vara ca 15 som kommer då. Vi har också 
förmånen att få komma på jullunch på dist-
riktet och få lite info om vad som händer i 
AV. Här är en bild från en solig juni dag då 
vi träffades på Alnarps lantbruksskola. 
 

  
 
Lars-Göran Sjövall 


