
Aktiviteter för Vattenfalls Veteraner i Stockholm 2017                    Bilaga 1    

25 januari. Möte med koncernchefen. Den stora konferenssalen Vattenfallet var överfull 

(122 veteraner) när Magnus rapporterade tre mycket stora och viktiga framgångar under 2016. 

Dels var försäljningen av brunkolet i Tyskland avklarad, dels hade Energikommissionen 

beslutat att ta bort respektive trappa ner kärnkraft- och vattenkraftsskatterna, dels hade 

ansvaret för kärnavfallet i Tyskland växlats över från kraftbolagen till staten. Den stora 

expansionen för Vattenfall görs nu inom vindkraften, framförallt den ute till havs. 

  

18 januari. Besök på Solvalla. Vi började med stallbacksvisning med lite grann om Solvallas 

historia på vägen. Banan, som är travsportens nationalarena, invigdes 1927 och har idag plats 

för 40.000 besökare. Vi fick besöka några av stallarna där vissa av kvällens huvudaktörer 

förbereddes för kvällens uppträdande och andra sköttes om efter sin insats.  

8 februari. Möte med Martin Dworén, Fryshuset. Martin Dworén, gick på ett mycket 

pedagogiskt och entusiasmerande sätt gick igenom Fryshusets verksamhet för ett 40-tal 

veteraner. Fryshuset startades i Stockholm hösten 1984 i ett slitet fryslager i Norra 

Hammarbyhamnen, därav namnet Fryshuset. Verksamheterna omfattar nu allt ifrån ren 

nöjesverksamhet till sociala projekt och utbildningar. Fokus ligger hela tiden på unga och 

deras chanser att växa och utvecklas. Efter fikapausen visade Lars en film om invigningen av 

vattenkraftstationer och annat, från Porjus 1915 till Stornorrfors 1958. 

 

21 februari. Liljevalchs vårsalong. Så som traditionen bjuder så besökte 37 av Vattenfalls 

veteraner i Stockholm även i år Liljevalchs Vårsalong. Salongen som är en jurybedömd 

utställning visade i år 295 verk av 127 konstnärer. Vi beskådade olika och intressanta 

målningar, skulpturer, blyertsteckningar mm. Det var många arkitekturbilder och hus. 

Dessutom var många av verken lite tillbakablickande, retro.  

 

15 mars. Årsmöte med föreningsstämma. Årsmötet hade samlat 98 medlemmar i Nordiska 

Museet. Programmet inleddes med att Mikael Odenberg, nyligen avgången generaldirektör 



för Svenska Kraftnät berättade om sin tid på SvK. Under de nio år Mikael lett SvK har 

organisationen växt från 300 till 600 medarbetare. Den blocköverskridande 

Energiöverenskommelsen som nyligen träffats kommer att göra att det bara blir en stillsam 

energipolitisk debatt de kommande 10 åren.  

 

Så blev det Maria Maxéns tur att äntra podiet. Maria presenterade den aktuella utställningen 

”Nordiskt ljus”. Fotogenlampornas genombrott på 1860-talet förbättrade läget avsevärt. Men 

den viktigaste uppfinningen var när Thomas Alva Edison presenterade glödlampan 1879. På 

senare tid har utvecklingen gått med en rasande fart. LED-lamporna har gjort entré.  

 

Själva föreningsstämman blev en lugn resa, eftersom samtliga i styrelsen vars mandat gick ut 

omvaldes. Även sittande revisorer och valberedningen omvaldes. 

 

   
                       Mikael Odenberg                          Maria Maxén 

 

6 april. Om Elvis Presley, Svante Rask.  Svante är en tvättäkta ”Elvisnörd” och stor kännare 

av den kanske största artisten i modern tid, Elvis Presley. Elvis var en blyg person som växte 

upp i ett fattigt hem. Han var generös och älskade sin familj, inte minst sin mamma. Svante 

visade filmer från Elvis konserter och shower. Avslutningsvis tittade vi på vattenfallsfilmen 

"Den nya sjön" från slutet av 1950-talet. 

 
Lars Jacobsson och Svante Rask              Elvis från en av sina filmer 

 

27 april. Vandring i Gamla Stan och besök i Riddarhuset.  Efter samling vid T-

banestationen i Gamla Stan drog vi via Hebbeska huset och Gamla riksdagshuset till Birger 

Jarls torg – ett torg omgivet av 1600-talspalats. Höjdpunkten under vandringen blev den 

guidade visningen av Riddarhuset. Därefter gick vi vidare i Gamla Stans vindlande gränder 

tills det var dags för lunch på Michelangelo vid Västerlånggatan.    



 
 Andäktigt lyssnande i Stora Riddarsalen. Guiden Oscar Langenskiöld 

  

8 maj. En omvärlds- och samtidsspaning, Pernilla Winnhed. Pernilla är VD för 

Energiföretagen Sverige, sammanslagningen av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. 

Pernilla kommenterade fokuseringen på energieffektivisering och elektrifiering globalt med 

bl.a. eldrivna fordon samt de sjunkande kostnaderna för förnybar produktion. 

Energikommissionens förslag är långgående med t.ex. nollutsläpp av klimatgaser i Sverige till 

2045. Inom den närmaste framtiden förväntas energiöverenskommelsen skapa stabilitet, 

energipriserna förbli låga, höjda mål sättas för energieffektivisering och miljöprestanda och 

nya aktörer komma in på energimarknaden.  

 

  Pernilla Winnhed och Morgan Andersson  

Månadsmötet avslutades med att filmen, ”Ringhals – kärnkraft på Västkust” visades. Efter 

filmen visade Dag Djursing ett antal bilder, och berättade om den tid när han var engagerad i 

Ringhals som ansvarig för tillståndsfrågorna.  

 

18 maj. Veteranernas 25-årsfest. En strålande försommarkväll samlades 108 veteraner för 

att fira Veteranföreningens 25-årsjubileum. Det blev en fantastiskt fin kväll på Restaurang 

Munchen på Södermalm. Kvällen förlöpte under glada samtal och med glad musik och ett 

knepigt musik-kryss från Claes Hedenströms Jazz Support medan vi inmundigade en 

välsmakande klassisk buffé. Från scenen fick vi till oss minnen från föreningens historia. Gun 

Andersson, föreningens första kassör, berättade hur det gick till när veteranföreningen 

bildades på C-E Nyqvists initiativ. Lennart Lundberg gjorde en underhållande och 

innehållsrik exposé genom föreningens historia som lockade till glada skratt och väckte 

minnen till liv från de gångna åren. 

 

1 juni. Dagstur till Vaxholm. Vi var 23 veteraner som följde med på dagsutflykten till 

Vaxholm. Vi blev guidade runt i denna idylliska sommarstad och fick ta del av fakta om 

kastellet och andra byggnader. Under sommaren kommer ca 500 000 turister till Vaxholm 

vars tätort har 5000 innevånare. Vandringen avslutades med stekt strömming på hotellet. 



 
Utsikt mot Vaxholms Kastell    Pittoreska kvarter i Vaxholm 

 

18 juni. Fallens Dag, Älvkarleby. I god tid samlades 28 Veteraner vid Brommaplan. Under 

bussresan berättade Nils Bronner och Ulf Tisell om Älvkarleby kraftverk. Särskilt fokus blev 

det på det stora ombyggnadsprojektet i slutet av 80- och början av 90-talet. På Turisthotellet 

var vi de första gästerna att hugga in på en förträfflig lunchbuffé. Klockan 12.30 var det dags 

för det första vattenpåsläppet. Vi fick också en specialvisning av kraftstationen. Lars Olsson, 

som ingår i driftgruppen på BA Hydro, visade och berättade om den gamla och nya stationen. 

Alla verkade mycket nöjda och vi tackade Ethel Ljunghagen eftersom det var tack vara 

hennes förslag som resan kom till.  

 

   

29 augusti. Bergianska trädgården. 27 veteraner mötte upp på Bergianska trädgården för att 

få en guidad visning. Vi såg bland annat den Japanska dammen, Italienska terrassen och 

Viktoriahuset med dess jättenäckrosor. Besöket avslutades med en mycket uppskattad lunch.  

.   

12 augusti. Gun Andersson 85 år. Den 12 augusti fyllde veteranföreningens hedersledamot 

Gun Andersson 85 år. Vi var några från styrelsen som åkte hem till henne och gratulerade.  

 



5 september. Svamputflykt i Nackareservatet. En fin sensommardag samlades en liten 

skara mykologaspiranter i det vackra Nackareservatet för en svamputflykt under ledning av 

Mattias Andersson från Stockholms Svampvänner. Här kan man bli medlem om man vill bli 

duktig på svampar! 

 
Under ledning av Mattias Andersson (andre f.v.) tittar vi på en av de svampar vi hittade. 

 

18-21 september. Berlin. Måndagen den 18 september samlades 24 veteraner på Arlanda för 

att flyga till Berlin. Efter flygresa, buss till hotellet och lunch började en promenad i Berlin. 

Vi såg Kaiser Wilhelms Gedächtnis kyrka och varuhuset KaDeWe, Morgonen därpå blev vi 

upphämtade av buss med svensktalande guide. Under hela 3 timmar åkte vi runt i centrala 

Berlin för att bese intressanta platser från Berlins mycket stormiga historia.  

  

          Museet om Berlinmuren  Zur letzten Instanz  

På onsdagen fick vi en mycket intressant föreläsning på Vattenfalls kontor om energiläget i 

Tyskland. Alexander Jung, chef för Investor Relations, lotsade oss igenom Vattenfalls nya 

energilandskap. De många frågorna vittnade om det stora engagemang som veteranerna 

besitter för hur det går för Vattenfall. Sen var det dags för en guidad visning av Pergamon 

museet. Vi hade samma trevliga och kunniga guide som dagen innan. Man blir imponerad av 

de enorma samlingar som tagits till Berlin och andra städer i Europa; ibland lagligt men ofta 

är det säkert fråga om rena stölder.  

På onsdagskvällen var det dags för en gemensam avslutningsmiddag på indisk restaurang. Vid 

avslutningsmiddagen tackades gruppledaren för en trevlig och välplanerad resa. Torsdagen 

var fri för egna aktiviteter innan flyget gick till Arlanda tidig kväll. 

24 september. ”I huvudet på Putin”, Stig Fredriksson. 90 medlemmar fick vid dagens 

månadsmöte höra den från Aktuellt och Rapport välkände rysslandsexperten Stig Fredriksson 

prata under temat ”I huvudet på Putin”.  



 
Stig Fredriksson 

Putin utbildade sig till KGB-agent och de ränderna går inte ur. Han lärde sig att förställa sig, 

blev specialist på att ”ta folk”. Putin uttrycker sig olika beroende på vem som är hans publik. 

Ibland ljuger han. Putin saknar demokratiska instinkter och vill ha kontroll. Han belönar sina 

vänner, straffar och är långsint mot de som sviker honom. Han kan inte förlika sig med att 

Sovjetunionen föll samman.  

 

Efter en paus visades den historiska Vattenfallsfilmen ”Högspänd likström”. Stig Göthe 

gjorde efter filmen en uppskattad genomgång av bakgrunden till kabelns tillkomst.  

 

2 oktober. 100 år med Vattenfall, film med 5AMPÈRE. Det blev som väntat en mycket 

nostalgisk eftermiddag då vi såg den filmatiserade versionen av gruppen 5 AMPÈRE:s revy 

från Vattenfalls 100-årsjubiléum. 5 AMPÈRE bestod av Anki Sahlén, Marianne Boman, Per-

Erik Hägglund, Per Kullander och Erik Mattson. Alla, utom Per-Erik, fanns med på scenen 

igår. De berättade några roliga och uppskattade episoder från sin karriär.  

 

 
Anki berättar, i bakgrunden Erik, Per och Marianne. 

 

Filmen är en exposé över Vattenfalls historia från starten i Trollhättan fram till (nästan) idag.  

 

9 oktober. Vad blev den integrerade europeiska elmarknaden av. Gunnar Lundberg. 

Ca 60 personer hade kommit till månadsmötet. Gunnar började med att göra en tillbakablick. 

Redan i det första elmarknadsdirektivet i början på 1990-talet lades grunden för gemensamma 

regler för den inre marknaden för el. Utvecklingen sedan dess har varit snabb och idag har 

flera länder, däribland Sverige, implementerat det tredje elmarknadsdirektivet i sina nationella 

lagstiftningar. Effekterna av de låga elpriserna belystes.   Inga investeringar i elproduktion är 

f. n. lönsamma utan subventioner. Avslutningsvis konstaterade Gunnar att avregleringen varit 

en succé för kunder och statskassan.  

 



Efter Gunnars presentation såg vi filmen ”Ny vattenkraft – ett reportage om Klippens 

kraftstation”. Berth Häglund, som var projektledare för bygget, gav efter filmen 

kompletterande upplysningar och berättade några uppskattade anekdoter från byggtiden. 

  

2 november. Hur utses en nobelpristagare? Stephan Larsen. Ca 50 personer deltog på 

Veteranernas månadsmöte. Inbjuden talare var Stephan Larsen från Stockholms universitet. 

Han har varit förslagsställare åt Svenska akademin angående Nobelpriset i litteratur. Det blev 

en mycket intressant och minnesvärd föreläsning.  

Stephan började med en historisk översikt och uppehöll sig vid akademins ständige 

sekreterare Carl David af Wirsén (1842-1912). Som kritiker hade Wirsén många bildade 

människors öra men ingen större förbindelse med den unga moderna litteraturen. Stephan 

nämnde att Svenska akademins protokoll är hemligstämplade i 50 år. Stephan citerade 

Strindbergs kritik av akademin och menade att dessa skriverier omöjliggjorde att Strindberg 

skulle få priset.  

13 och 14 november. Besök på Olle Olsson Hagalund-museet. Totalt kom 18 veteraner per 

dag vilket var maximalt vad museet klarade av. Olle Olssons dotter Lena Olsson Petrén stod 

för guidningen. Med sitt stora engagemang och sin djupa och personliga kunskap om sin 

pappa och omgivande miljö bidrog hon till en mycket givande guidning. Lena, som har bott i 

Olle Olsson huset tillsammans med sina föräldrar, började med en historisk tillbakablick.  

                              

Olle Olsson-Hagalund föddes i Solna Hagalund 1902. Där växte han också upp. Skildringarna 

av den idylliska småstaden med sitt myller av människor och verksamheter är karaktäristiska 

för hela produktionen. Hans första separatutställning på Färg och form år 1938 fick god kritik. 

Alla tavlor på utställningen blev sålda. Efter denna utställning var Olle Olsson en känd 

konstnär. Olle Olsson Hagalund dog 1972. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Färg_och_form


23 november. Dramaten back-stage. Under väldigt bra guidning av Pia Dahlberg fick vi en 

visning av Dramaten back-stage. 30 veteraner deltog. Vi började med fika i Café Pauli. 

Därefter gick vi igenom eller förbi bl.a. Marmorfoajén, Loger, Kostymateljén, Stora Scenen 

och över ”spången” till Almlövsgatan där Lilla Scenen ligger mm.  

 

 
                 I kostymförrådet                                  Marmorfoajen 

 

Några fakta: Drygt 70 skådespelare är knutna till Dramaten och totalt arbetar 700 personer 

där. 20 000 plagg finns i kostymateljén.  Stora scenen rymmer 845 åskådare. 

      300 strålkastare finns för att lysa upp Stora Scenen. 

 

29 november. Besök i gamla Råckstakontoret. Tryggve Sandman, pensionär från 

Ringhals och medlem i bostadsrättsföreningen stod för värdskapet. A-huset består nu 

av 231 bostadsrätter, från enrummare till fyrarummare. B- och C-husen är 

hyresrätter. Vi åkte upp till våning 16, tidigare vindsvåningen, där 

bostadsrättsföreningen nu har en filmvisningslokal. Vi såg filmen där Vattenfalls 

chefsarkitekt Sven Danielson berättade om hur han i mitten av 50-talet fick i 

uppdrag att utforma en ny kontorsbyggnad för Vattenfall. En av medlemmarna i 

bostadsrättsföreningen förevisade sedan sin ljusa och välplanerade fyrarumslägenhet 

på plan 15. Slutligen fick vi tillträde till föreningens gemensamhetslokal på våning 

16 med utgång till en stor altan på taket med vidsträckt utsikt.  

 

5 december. Veteranernas julfest. Den återkommande julfesten slog i år nytt deltagarrekord 

– 128 personer deltog. Efter sedvanligt mingel med glögg och pepparkakor var det dags att 

bänka sig vid jultallrikarna. Lars hälsade välkommen och Juan/Modis presenterade 

körschemat för kvällen, samtidigt som Claes Hedenström med vokalist och orkester ledde 

snapsvisesång och melodikryss. Till Årets Veteraner, de som deltagit i flest aktiviteter under 

året, utsågs Margareta Olsson-Sjögren och Berth Häglund. Det var en mycket trivsam kväll 

som fick många positiva reaktioner från deltagarna. 

 


