
KlubbNytt nr 2, 2022 

Här får Du ett aktuellt Klubbnytt med information om vad som hänt sen sist och vad som är 

planerat. 

Under våren 2022 har följande aktiviteter genomförts: 

Hanser bio, Christina Nilsson 16 februari 

12 klubbmedlemmar och medföljande tog sig till Zita för att se filmen om vår världsberömda 

operasångerska Christina Nilsson. Christina kom från fattiga förhållanden i Småland men 

uppmärksammades tidigt för sin oerhört vackra sångröst och musikalitet. Hon erövrade världens 

alla operascener. Hansers film var som vanligt välgjord men ändå var det nog förspelet, filmen om 

Anders Hansers mor Hanser-Lina som berörde oss mest av filmerna. Hon upptäcktes redan som 13-

åring av Hugo Alfvén sjungandes vallåtar i Orsa. Hon utbildades vidare inom sången och 

debuterade mot unge Jussi Björling på operan. 

Årsmöte 16 mars 

Saab pensionärsklubb Järfälla årsmöte hölls 17 mars med 82 anmälda personer, varav 79 deltog. 

Protokollet från mötet finns under Medlemssidor på wp.spkj.se. Efter årsmötet informerade Lars 

Tossman, Senior Vice President and Head of Business Area Kockums. 

Stuckatörens våning 22 mars 

Två visningar av våningen genomfördes den 22 mars med sammanlagt 24 deltagare varav fem 

personer var medföljare. Våningen som visades hade tillhört Axel Notini som var en av de främsta 

stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Våningen var rikligt utsmyckad med stuckatur som 

nu återställts i ursprungligt skick. Våningen var också i övrigt inredd som ett typiskt borgerligt hem 

från det sena 1800-talet. Våra guider till de två visningarna var väl insatta och berättade utförligt om 

historien runt huset och våningen. Alla som deltog på visningen föreföll nöjda och glada att de 

deltagit. 

Hammarby Sjöstad 5 maj 

Torsdagen 5 maj genomfördes ett studiebesök i Hammarby Sjöstad. Det var totalt 14 deltagare 

fördelat på 8 medlemmar och 6 medföljande. Guiden Camilla Edvinsson från Stockholms stads 

exploateringskontor var väldigt duktig och inspirerande. Hon berättade utförligt om de bärande 

tankarna kring arkitekturen och stadsplaneringen. Deltagarna hängde på med många frågor och 

kommentarer. Vi promenerade genom en del av området och fick bl.a. se hur arkitekturen 

förändrats från 1900-talet till 2020-talet. Därutöver bjöds vi på en bonus i form av strålande väder 

och blommande fruktträd. Ett allt igenom riktigt lyckat studiebesök! 

Liljevalchs+ 17 juni 

Till slut efter flera försök fick vi besöka den nya konsthallen Liljevalchs+ och se det kritiserade 

husets tre våningar som är ”konstverk för konst”. 29 personer deltog i aktiviteten. Visningen 

startade utomhus där våra duktiga guider Karin Olsson Trollmo och Helena Fogelström berättade 

om husets historia från arkitekttävlingen till det färdiga huset. Tävlingen vann Gert Wingårdh i 

samarbete med glasformgivaren Ingegerd Råman. Vi fick höra att fasaden består av 6860 

transparanta glasbottnar som vi såg att glittra i solen. Inne i huset fick vi se och höra (med hjälp av 

välfungerande hörapparater) om själva huset och två utställningar som pågick i huset, nämligen 

utställning av Julia Peirones fotografier av kvinnor i olika åldrar och utställning av svenska 

smyckeskonstnärer. Mycket intressanta båda två. Huset var luftigt och öppet med ljus som kom 

uppifrån. Det var lätt att ta sig runt. Efter dessa visningar kändes det att det nya Liljevalchs + är 

vacker på sitt genuina och moderna sätt och har hittat sin plats i Stockholms konstvärld.  Det var 

definitivt värt besöket! 
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Landsort 9 resp. 16 juni 

Efter en härlig båttur på 35 minuter i strålande väder anlände vi till Landsort. En grupp fick genast ge 

sig iväg mot Batteri Landsort för att hinna till guidningen i tid medan vi övriga fick njuta av kaffe och 

Åke Svedtiljas pinfärska bullar i solskenet. Väl vid Batteriet fick vi en enastående genomgång av det 

kalla krigets påverkan på vårt försvar och uppbyggnaden av dessa kärnvapensäkra 

kustartillerianläggningar som hade en kort livstid från 70-talet till 90-talet då Kustartilleriet lades ner. 

Som tur är finns Batteri Landsort krav som museum för framtida generationer. Efter batteriet vandrade 

vi åter till byn för en utmärkt lunch och sedan guidning till fyren där Åke Svedtilja berättade historien 

om dess tillblivelse. 

En vecka efter den första utflykten var vi ytterligare en grupp som var på Landsort och upplevde 

väsentligen samma saker. Denna gång var vädret dock något sämre men vi hade mycket trevligt ändå 

och vi började med en underbar förmiddagsfika med helt nybakade wienerbröd. Därefter gick en av två 

grupper långpromenad till ERSTA-batteriet vid öns norra ände där vi fick se den kvarvarande 

kustartillerikanonen och alla utrymmen som var insprängda och kärnvapensäkra nere i berget. Guiden 

Jaak Kriisa visade runt och i ett av rummen fanns en stor europakarta där han berättade om 

Sovjetunionens och senare Rysslands militärgeografiska situation vilket var intressant. Den andra 

gruppen blev samtidigt guidade på den södra delen av ön och gick bland annat upp i fyren där det var fin 

utsikt över ön och omgivningarna. De två grupperna fick var för sig lunch med mycket god fish and 

chips. Efter respektive lunch bytte grupperna aktivitet. Så småningom åkte vi alla hem efter en mycket 

bra dag. 

Aktiviteter  

Följande aktiviteter är planerade till hösten 2022/ januari 2023. Inbjudningar bifogas för de inbjudningar 

vars datum är fastställda. 

 Norra Djurgårdsstaden 6 september, inbjudan är redan utskickad  

 Besök Motala/Linköping 14 september 

 Uppsala  10 oktober   

 Föredrag med kaffe och mingel 19 oktober, föredrag om bl.a. Ernest Shackleton  

 Nedre Manilla  8 november 

 Julbord  månadsskiftet november/december  

 Almgrens sidenväveri 12 januari 

Klubben har sedan förra Klubbnytt fått kännedom om att följande medlemmar har avlidit:  

Askensjö, Björn Brunnström, Jan-Erik Elon Pettersson 

Klubben har sedan 18 mars 2021 fått följande nya medlemmar:  

 Enander, Stig Johansson, Agneta Per-Anders Nilsson 

Klubben har nu 405 medlemmar. 

OBS!!! 

Övrig information 

Anmäl alltid om Du har ändrat adress, har ny E-postadress eller om andra ändringar skett, via E-

post till klubbens E-postadress mail@spkj.se. För Dig som inte har tillgång till dator eller E-post 

anmäl ändringen till Mona Dahl Kvist på tfn: 070-974 36 29 

Med vänlig hälsning 

Saab Pensionärsklubb Järfälla 

Styrelsen/Elisabet Asker, tfn 070-885 08 15 


