
      Sigtunaortens Samlarförening inbjuder medlemmarna till 

    utflykt till Hjo lör- och söndagen 2-3/9 2017 

 

Hälsningar från  resekommittén genom Bengt Gålnander.   

Mycket välkomna till utflykten                                                                                                            

  

 

Program 

 

2 september 

 

07.00            Avgång med buss från Märsta station. Ta med egen fikakorg. Vi stannar på 

 lämplig rastplats längs vägen.  

    

11.00-12.00  Egen rundvandring i Karlsborgs fästning. Tips: besök Kyrkan och museet. 

                     (entréavgiften till museet är 40 kr).  

 

12.00-13.30  Lunch på mässrestaurangen Kastanjen. 

 

14.30            Incheckning på hotell Bellevue i dubbelrum sedan egen tid bland antik- och    

                     andra affärer i Hjo som har extra öppet för oss. 

 

19.00            Middag på hotellet  

 

3 september 

 

08.00-09.00  Frukost på hotellet  

 

09.30-11.00  Egen tid på sta´n 

 

13.30-14.30  Guidad visning av skomuseet i Kumla  

      

15.00-16.00  Lunch på restaurang Brändåsen 

 

18.00            Åter i Märsta 

  

Pris för medlemmar i Sigtunaortens samlarförening är 1200 kr. (Samlarföreningens bidrag till resan 

är 550 kr per person.) I mån av plats får icke-medlemmar följa med till fullt pris vilket är  

1750 kr/person. Anmälningsavgiften är 1000 kr och ska betalas senast den 1 augusti till 

föreningens konto: 873-6191. Anmälan är bindande.  

Ring Ann tel 070-4200551 och anmäl dig till resan! 

 

Välkommen! 

 

Karlsborgs fästning: 
Det mäktiga fästningsbygget på Vanäs Udde i Vättern påbörjades 1819. Byggtiden var planerad till 

10 år, men blev 90 år. Efter att Sverige förlorat Finland till Ryssland i kriget 1808-09. Blev 

Stockholm plötsligt en gränsstad och mer utsatt än tidigare. Meningen var också att kungafamiljen, 

regeringen och guldreserven skulle kunna flyttas i säkerhet om det skulle bli krig. 

Skomuseet i Kumla: 
Skotillverkning har bedrivits i huset sedan 1959. 

Det första skoföretag som flyttade in var Bröderna Perssons Skinnindustri, som tidigare legat vid 

Kvarngatan i Kumla. Firman ägdes av syskonen Bengt, Helge och Nils Persson och hade som mest 

haft ett 70-tal anställda. Tio år senare gick denna verksamhet i konkurs.   

1969 omstrukturerades företaget och drevs sedan vidare i mindre skala som AB Bengtar-Sko. 

                   2017-06-25 

 


