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Med lems blad

för Sigtu naortens

Samlarförening

Nr 112022
Du håller nu i din hand forsta numret av Sigtunaortens nya medlemsblad. Vi
kommer att skicka ut detta medlemsblad 3-4 gängerlär. Bladet innehåller lite
texter och bilder från våra medlemsmöten, aktuellt program, kontaktuppgifter

till

styrelsen.

Rapport från Sigtunaortens Samlarförenings Årsmöte
Vid årsmötet 7 mars -22 var det 26 medlemmar som beslutade om 202 1 -årsverksamhet.

äa.*§r-

Niclas Vulcan, ftirbundsordftirande i Samlarftirbundet
Nordstjärnan valdes till ordforande for årsmötet.

Årsmötesdelt agarna beslutade godkänna verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen
och styrelsen fick ansvarsfrihet for verksamhetsåret202l.
På årsmötet omvaldes

fem styrelseledamöter samt ett nyval.

Den nya styrelsen består av fdljande personer: Inga-Lis Rickebo ordftirande,
Tuula Paavilainen kassör, Paavo Paavilainen sekreterare. övriga ledamöter i
styrelsen är: Erna Wallström, Sven Eriksson samt Lars Asplund.

Bo Klang som varit sekreterare under 2 år hade bestämt sig för att avgä på grund av
tidsbrist och han tackades ltir väl genomforl arbete.
På årsmötet beslutade medlemmarna att godkänna forslaget
ningen.

till nya stadgar for

flore-

Tyvärr fanns det vid mötet ingen som ville ta ansvaret ltir en valberedning, så styrelsen
tvingas att under året hitta minst 2 personer som kan ta denna viktiga arbetsuppgift.
Mötesdeltagarna bjöds på kaffe, smörgås och kaka.

I

Kontaktuppgifter till styrelsen för Sigtunaortens Samlarförening
Inga-Lis Rickebo,
a\

ordf.
ordf.

070-535 89 29

Sven Eriksson, vice

070-718 46 55

TuulaPaavilainen,kassör

073-9602032

sekr.
Erna Wallström, ledamot
Lars Asplund, ledamot

070-515 13 66

Paavo Paavilainen,

073-062 76 32
070-669 71 05

Birgit Berglund, revisor
Christina Johansson, revisor
Gunilla Hälludd, revisorssuppleant
Björn Berglund, webbmaster

Hemsida:
E-post:

www.sigtunaortenssamlarforening.se
irickebo@gmail.com

Medlemsbladet utkommer med tre-fyra nummer per år.
Redaktionskomm itt6: Styrelsen

Mötestema: Mat från svunna tider
Före detta föreningsordtörande Eva Hallgren var föreläsare vid Sigtunaortens
Samlarlorenings medlemsmöte den 29 november -21 . Till kvällens ära var Eva
klädd i folkdräkt.
Eva berättade om julmat från svunna tider och visade lite gamla husgeråd. t{on hade också med sig en
hel del gamla kokböcker frän 1754 - I 899, bland annat Kaia Vargs kokbok från 1755' Denna kokbok
var också en första upplaga och därmed mycket värdefull.
Hon berättade om Siuskinnsgröt som fanns med i Kajsa Vargs kokbok.
Gröten blir en gräddad kaka och kallas sjuskinnsgröt för att den läggs i flera tunna lager varvat med
socker och kanel och gräddas i ugn.
Det fanns också recept på bland annat skalbaggssoppa med en liknande smak som kräftsoppa, f'ast mer
pikant.

Till

detta medlemsmöte hade tre medlemmar bakat tysk stollen, nötkakor och sirapsstänger. Uppskatta-

des av mötesdeltagarna.

Till mötet kom

också tre besökare som blev medlemmar vid mötet.

Mötestema: Berättelsen om Moa Martinsson
Vid medlemsmötet 3l januari -22 var Birgitta Nodler inbjuden för att berätta om
Moa Martinsson.

Vi var l8 förväntansfulla medlemmar som kommit till mötet för att höra om Moa.
'l'ill mötet kom också en besökare som blev medlem vid mötet. Moa föddes som
Helga Maria Swarts 2 november 1890 i Vårdnäs, Östergötland, dotter

tina Swartz.
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till

en

ogift piga vid namn Kris-

Helga levde ett mycket fattigt och kringflackande liv runt Norrköping. Hon gifte sig 1910 med anläggningsarbetaren Karl Johansson och fl;.ttar till torpet Johannesdal i Ösmo, Sorunda och dtir blir
hon kvar hela sitt liv. Helga och Karl far 5 söner på 5 ar och 1920 dör de två äldsta i en drunkningsolycka. 1922 börjarHelgaskrivaoch 1928tar hennesmanlivetav sig. 1929 giftersigHelgamed
Harry Martinsson och blir då Moa Maftinsson. De skiljer sig I 940-41 . Moa fbrtsätter
att skriva livet ut. Hon dör 5:e augusti 1964 och är begravd pä Sorunda kyrkogård.
Hon fick en staty rest på Grytstorget, Norrköping.
Torpet Johannesdal finns fortfarande bevarat.

Mötestema: Arlanda Förr och Nu
Vid medlemsmötet 28 februari -22 var det Bo K1ang, Sigtunaortens Samlarftrening som höll en föreläsning om Arlanda Flygplats förr och nu.
var 29 ftirväntansfulla medlemmar som ville höra om Arlandas historia.
Arlanda firar 60 år i år och Bo Klang har giorl ett bildspel som speglar dess historia. Riksdagen fättade
beslut om llygplatsbygget 1946 och bygget stamade 1952 och l0 år senare invigdes flygplatsen (1962-

Yi

2022).

l:a flygningen gjordes 1960 och invigdes ar kung Gustaf VI Adolf och på passagerarlistan fanns Greta
Garbo. Mycket har hänt under åren som gätt och bland annat så kunde besökare få gratis rundturer 1963,
Spies öppnade sin resebyrå 1963,E4 Arlandaleden påbörias.
Nya flygledartornet invigs 2003 av infrastrukturminister Ulrika Messing och vinnare av arkitekttävlingen
blev Gert Wingård känd från bland annat tr'-serien Husdrömmar.
På flygplatsen flrnns en brandstation och polisstation som mest utftirdar provisoriska pass. Arlanda har ett

Jumbo Jet plan som fungerar som vandrarhem med 29 rum samt ett f'lygplansmuseum som man kan boka som utflyktsmåI.
Det finns också ett mångkulturellt kapell som biskop Tord l{arlin invigde 1993 och
ftir att gifta sig i kapetlet måste man ha en giltig flygbiljett.
Innan medlemsmötet avslutades uppmärksammade vi Sigtunaortens medlem Gunnar
Hägglund som fyller 90 år den l:e mars med blomsterbukett.

Mötestema: Miniatyrer och tekniska modeller

t

Vid medlemsmötet 28 mars-22 var Bo Ljung gästftireläsare om miniatyrer och tekniska
modeller.

Yi

var 22 förväntansf'ulla medlemmar som r ille höra om hans stora intresse tör miniatyrer och tekniska modeller. Bosses intresse lor modellbygge började redan på 50-talet.
Han berättade att den äldsta kända modellen var ,10 tusen år gammal och löreställer en
modell av en häst. Bosse visade två av sina niodeller och han gör alla detaljer i sina
modeller helt sjalv.

,!

Bosse har giort varierande modeller av båtar, flygplan och motorer. Bosse har även gjort
en modell på kvarteret Myntet, Sigtuna och den finns på Sigtuna museum.

Efter Bosse Ljungs ftireläsning fick Giselher Naglitsch berätta lite om sin ny'tryckta bok
om Sigtunabygdens posthistoria och hur hans intresse lor posthistoria börjat. Han började
samla frimärken i unga är och intresset utvecklades till hembygdssamling, samlande av
ortsstämplar och posthistoria. Giselher hade också ett sidospår med vykortssamlande och
fotografier som kom väl till pass niir Miirsta Frimärksklubb hade utställning på Sigtuna
museum och han för första gangen officiellt visade sin lokala posthistoria.
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Program våren och hösten 2022
Datum

Ämne/Utflykt

Lör 2314

Utflykt till

Kl.

dals

11.00

Ulriks-

trädgård

LokaUinfo

Rundvandring med Ulriksdals Trädgård
Bosse Rappne

Styrelsen

Vikingahallen, Märsta

"fund" Styrelsen

Södergatan 50, Märsta

Lör och Sön

Retro-/Kuriosa-/

2815--2915
Kl. 10.00-15.00

Samlarmäsa och

ili4än2918

Sommarens

Kl.

Föreläsare

Loppis

18.30

Lör 319
Kl. 13.30

Kulturbyggnader

Mån 3ll10

Bilder och berättel- Fred Blomgren

Kl.

ser Gamla

18.30

Göte Rydh

Ekolsund
Södergatan 50, Märsta

Sigtuna

Må.n28lll
Kl. 18.30

Medlemmar visar

Jultema

Södergatan 50, Märsta

något som rör

julen

GIöm inte vår Mässa och Loppis

Retro-/Kuriosa- och

Sam larmässa

2022

Samt LOPPIS
Lördag 2815kl 10- 16*Söndag 2915kl 11-

15

VIKINGAHALLEN Vikingavägen 4 MÄRSTA
Välkommen att fynda.
lnträde: 2O krldag
Servering finns

ffi

Bra bussförbindelse. Stor gratis parkering med P-skiva
Arrangör är Sigtunaortens samlarförening
Om du vill sälja ring: 073-937 39 1O eller 073-531 99 48
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