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HÄNT & TÄNKT januari 2020
Vintern har varit mild, övervägande gråmulen och regnig efter
en höst där soliga och regniga dagar varvades med varandra.
De små vattenmagasinen är nu fyllda. Regnandet har varit så
ihållande att vattnet i Mälaren har stigit oroväckande mycket
med rejäla tillflöden från tillrinningsområdena i Mälardalen.
Ansvariga säkerhetsmyndigheter varnade till och med för att
tunnelbanan och järnvägen skulle behöva stängas förbi Söderström om regnandet fortsatte.
Det var en påminnelse om läget i början av 2000-talet när
T-banestationen i Gamla stan var nära att översvämmas. Samfundet S:t Erik har upprepade gånger krävt att tunnelbanan
förbi Gamla stan måste grävas ned. Den är oskyddad mot
översvämningar, och om vattnet rinner in i tunnelbanan vid
Gamla stan riskerar hela tunnelbanesystemet och Citybanan
att översvämmas. Det var också ett scenario som professor
Staffan Laestadius KTH varnade för vid Samfundet S:t Eriks
och Naturskyddsföreningens Klimatseminarium den 11 nov,
när han beskrev de havsnivåhöjningar som är att vänta med
de temperaturhöjningar som IPCC redovisar i sin senaste
rapport, plus 4,5 grader Celsius till år 2100 om koldioxidökningarna i atmosfären inte hejdas. Det finns ingenting som
tyder på det eftersom användningen av fossila bränslen fortsätter att öka på global nivå. Staffan Laestadius redovisade att
koldioxidhalten i atmosfären har ökat brant under 60 år, och
att ökningen accelererar. 2018 nådde fossilberoendet all time
high. De förnybara energikällorna ökar också, men inte alls
samma takt som de fossila. Vid stigande havsnivåer hotas också
Mälaren som vattentäkt, en fråga som också redovisades
ingående vid seminariet. En sammanfattning av klimatseminariet finns på Samfundet S:t Eriks hemsida.
Årsboken 2020, som kommer ut i november 2020 handlar
om Vatten ur olika aspekter med betoning på hur klimateffekterna med stigande temperaturer, skyfall, torka och havsnivåhöjningar kommer att påverka Stockholm och vad som händer i
naturen.
Under våren genomförs ett stort antal program med vandringar, visningar och föredrag, inte minst om de olika artiklarna
i 2019 års årsbok Per O. Hallman som kom ut i november. Där
beskrivs den epok han representerar med konstnärliga stadsplaner, storgårdskvarter med gröna gårdar och trädplanterade
gator som följer terrängen, alltifrån Lärkstaden och Röda Bergen
till Gamla Enskede, Blecktornsparken och Helgalunden. En
viktig inspirationskälla idag där exploateringsintressena tillåts
breda ut sig på stadsmiljöns bekostnad.
Under 2019 lämnade Samfundet S:t Erik 31 yttranden i olika
ärenden. Stadsplaneringen fortgår i oförminskad takt även om
byggandet har gått ned efter de kreditrestriktioner som införts.
Ett problematiskt tecken är att varje stadsplaneprojekt förväntas
ge intäkter till Stockholms stad. Det driver upp exploateringen,
gör bostäderna dyrare och stadsmiljön fattigare. Det här är
ett problem som Samfundet S:t Erik kommer att granska
närmare under kommande år. Vi behöver ha en stadsplanering
där hela Stockholms län ges möjlighet att ta ansvar för bostadsbyggandet. Stockholm har bara 3 procent av den byggbara

marken men bygger 50 procent av bostäderna. Det är en orimlig
fördelning. Det behövs en kraftfull satsning på att bygga ut
tunnelbanenätet, pendeltågs- och tågtrafiken i hela Stockholms
län och Mälardalen.
Välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande Samfundet S:t Erik
MEDDELANDE FRÅN KANSLIET
Årsmöte 2020
Kallelse, föredragningslista samt utdrag ur årsredovisningen
för 2019 kommer stadgeenligt att skickas ut till alla medlemmar senast tio dagar före årsmötet.
Se vidare i separat inlaga.
Nyhetsbrev på e-post
Ett Nyhetsbrev med information från styrelse, kansli och
samarbetspartners skickas ut från kansliet per e-post mellan
ordinarie pappersutskick. Vill du också få dem? Skicka i så fall
din e-postadress till oss. Du kan när som helst säga upp din
prenumeration.
Håll utkik efter extrainsatta programpunkter
Emellanåt erbjuds vi visningar och andra evenemang mellan
ordinarie informationsblad. Dessa extrainsatta programpunkter
annonseras på hemsidan och via e-nyhetsbreven.
GDPR
Om dataskyddsförordningen GDPR, och hur vi hanterar dina
personuppgifter kan du läsa om på vår hemsida.
ANMÄLAN TILL PROGRAM
Anmälan till medlemsprogrammen sker till Samfundet S:t
Eriks kansli tidigast tisdagen den 28 januari kl 10.00 (om ej
annat anges) per e-post kansli@samfundetsterik.se.
Obs! Anmälningar inkomna före utsatt tid beaktas ej.
Deltagaravgiften inbetalas till Samfundet S:t Eriks bankgiro
820-1550 efter bekräftelse av plats.
Obs! Tack för att du alltid meddelar återbud i det fall det är
aktuellt! Vid arrangemang inväntar vi samtliga namn på
deltagarlistan så det är av största vikt att vi vet huruvida du
kommer eller inte, för att slippa förseningar. Dessutom är det
oftast reservlistor till de olika arrangemangen, så i det fall du
får förhinder tar gärna en av dessa reserver din plats.
Avbokningar inkomna senare än fem arbetsdagar före avsett
arrangemang återbetalas ej.
Vänligen kom i tid! Var på plats 10 minuter innan aktuellt
arrangemang börjar.

KALENDARIUM
Tisdag 28/1
Tisdag 4/2
Onsdag 5/2
Torsdag 6/2
Onsdag 12/2
Onsdag 12/2
Onsdag 19/2
Torsdag 27/2
Måndag 2/3
Måndag 9/3
Torsdag 12/3
Onsdag 18/3
Onsdag 25/3
Måndag 30/3
Torsdag 2/4
Tisdag 14/4
Torsdag 16/4
Lördag 18/4
Tisdag 21/4
Onsdag 22/4
Måndag 27/4
Tisdag 5/5
Onsdag 6/5
Måndag 11/5
Onsdag 13/5
Tisdag 19/5
Måndag 25/5
Onsdag 27/5
Torsdag 4/6

Anmälan öppnar kl 10.00
Visning Judiska museet
Föredrag Hallman i Stockholm
Visning Judiska museet
Visning Drottninghuset
Föredrag Med Bromma i hetluften
Visning ’Fynden berättar’
Föredrag Allaktivitetshuset Gamla Bro
Visning Drottninghuset
Upprop Kulturarv seminarium
Vandring Riddarholmen
Föredrag Stockholms historia
Visning ’Fynden berättar’
Vandring Norra kyrkogården
Föredrag Rösträttskravallerna
Vandring Riddarholmen
Vandring Norra kyrkogården
Kulturnatt
Vandring Lärkstaden
Årsmöte (se separat inlaga)
Vandring Lärkstaden
Vandring Näsby slott
Föredrag Växternas Stockholm
Föredrag om A-huset
Skyltvandring västra Södermalm
Vandring Gamla Enskede
Vandring Lilla Essingen
Vandring i Dyfvermans spår
Vandring Gamla Enskede

Obs! Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast ti 28/1,
kl 10.00 (om ej annat anges).
JUDISKA MUSEET – SPECIALVISNING
Under de tre år som gått sedan det gamla museet på Hälsingegatan stängde har mycket arbete lagts ner på att renovera den
lokal som en gång i tiden (1795 – 1870) var Stockholms första
synagoga och där delar av det judiska livet i Sverige tog sin
början. Det är som att flytta in i en autentisk plats där historien sitter i väggarna, den gamla predikstolen är exempelvis
bevarad intakt och under arbetets gång framtogs tak- och
väggmålningar från tidigt 1800-tal.
När: Tis 4 feb kl 15.00–16.00 & Tor 6 feb kl 16.00–17.00
Var: Själagårdsgatan 19 (vid Tyska Brunnsplan), Gamla stan
Kostnad: 120 kr
HALLMAN I STOCKHOLM
Arkitekten Per O Hallman är Sveriges främste representant
för den nya konstnärliga idén med trädgårdsstäder och storgårdskvarter som slog igenom efter sekelskiftet 1900. Han
har medverkat till förverkligandet av många betydande och
karaktärsdanande stadsbildningar i Stockholm, alltifrån trädgårdsstäder som Enskede och Bromma, och storgårdskvarter,
som i Helgalunden och Blecktornsparken, till småskaliga och
oregelbundna stadskvarter som Röda Bergen och Lärkstaden.
Han var främst planerare, men ritade också bostadshus.
Föreläsare är Monica Andersson och Laila Reppen,
Samfundet S:t Eriks ordförande respektive sekreterare.
När: Ons 5 feb kl 18.00–19.00
Var: Studentpalatset, Hörsalen, Norrtullsgatan 2
Kostnad: 60 kr

DROTTNINGHUSET
Drottninghuset vid Johannes kyrka är Stockholms äldsta ännu
fungerande sociala välfärdsinrättning. Generösa gåvor från
drottning Ulrika Eleonora d.ä. bidrog till uppförandet. Huvudbyggnaden färdigställdes 1689 efter ritningar av arkitekt Mathias
Spihler och ända sedan dess har här varit bostäder för äldre
stockholmare, huvudsakligen för kvinnor. Efter en introduktion
i festsalen, ser vi bland annat direktionsrummet från 1700talet, 1920-talets salonger och den vackra trädgården.
Guide är Kerstin Mandén Örn, byggnadsantikvarie och
ordförande i direktionen för Stiftelsen Drottninghuset.
När: Ons 12 feb kl 11.00–12.30 & Mån 2 mars kl 11.00–12.30
Var: Johannesgatan 16 (samling entrén)
Kostnad: 120 kr
MED BROMMA I HETLUFTEN
Mats Ekdahl, författare, mångårig chefredaktör, generaldirektör
och gästprofessor, berättar om Bromma flygplats där det
moderna svenska flyget föddes den 23 maj 1936 då flygplatsen
invigdes. Den blev snabbt symbolen för det kosmopolitiska
och föredragshållaren minns själv hur han som ung på besök
hos sina morföräldrar tittade ut i kvällsmörkret när ’Nattparisaren’
arbetade sig upp till rätt höjd. Flygplatsen är rik på historia.
Ekdahl berättar om storhetstiden, flygrestaurangen, kurirflyget
under kriget, det tidiga charterresandet och naturligtvis om
arkitektinsatserna i den ursprungliga planeringen.
När: Ons 12 feb kl 18.00–19.00
Var: Medeltidsmuseet, Birgittasalen, Norrbro
Kostnad: 60 kr
FYNDEN BERÄTTAR
Vi får en uppdaterad och fördjupad visning av de arkeologiska
fynd som påträffats vid ombyggnaden vid Slussen.
Guide är Marit Holgersson, antikvarie vid Medeltidsmuseet.
När: Ons 19 feb kl 18.00–19.00 & Ons 25 mars kl 18.00–19.00
Var: Medeltidsmuseet, Norrbro, samling innanför entrén
Kostnad: 60 kr
ALLAKTIVITETSHUSET GAMLA BRO
Samtal om det som en gång var Gamla Bro, ett alternativt
kulturhus som drevs på försök i en rivningsfastighet under
åren 1969–72 utifrån idén om ett allaktivitetshus. Allaktivitesidén utgick från att försöka skapa nya gemensamma platser i
staden, där verksamheten skulle utgå från det egna skapandet,
och kom att betraktas som ett alternativ till hur staden kunde
göras mer delad och levande.
Föreläsare är Göran Folin, Alternativ Stad och Mats
Eriksson Dunér, konstnär och forskare vid Malmö konsthögskola, som under 2020 utkommer med boken om Gamla Bro.
När: Tor 27 feb, kl 18.00–19.00
Var: Stadsmuseet, hörsalen, plan 2
Kostnad: 60 kr
UPPROP KULTURARV
Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
Halvdagsseminarium med inbjudna föreläsare och diskussion.
Tio organisationer står bakom uppropet, däribland Samfundet S:t
Erik. Ytterligare information och detaljerat program publiceras
löpande på uppropets hemsida uppropkulturarv.se. Håll utkik!
När: Mån 9 mars kl 13.00–17.00. Registrering från 12.30.
Var: Markeliussalen, Byggnadsföreningen, Norrlandsgatan 11.
Fri entré
Obs! Anmälan från 3/2 kl 10.00 till kansli@samfundetsterik.se.
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RIDDARHOLMEN I TID OCH RUM
En vandring genom medeltid, stormaktstid och ämbetsmannatid. Och en del om dagens hot och möjligheter. Ett koncentrat av Stockholms historia kommer veckla upp sig under
vandringen runt den lilla holmen. Sällan i Stockholm är det
förflutna så närvarade som här.
Guide är Anders Bodin, tekn dr och kulturarvspecialist.
När: Tor 12 mars kl 14.00–16.00 & Tis 14 april kl 17.30–19.30
Samling: Vid modellerna intill Riddarholmskyrkan norra fasad.
Kostnad: 120 kr
STOCKHOLMS HISTORIA UTIFRÅN ETT ANTAL
MÄRKLIGA INDIVIDER OCH ÖDEN
Historikern och skribenten Kalle Holmqvist gör utifrån sin
kommande bok, nedslag i Stockholms historia med bland andra
Ragnvald Odinskarl som vid slutet av 1400-talets stal från kyrkor och sade sig tjäna Oden, gråkoltarna som på 1700-talets
fängslades för deras vägran att gå i kyrkan och Anna Carlström
som på 1800-talet drev bordell i Gamla stan.
När: Ons 18 mars kl 18.00–19.00
Var: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Norrbro
Kostnad: 60 kr
ARKITEKTERNA SOM FÖRÄNDRADE STOCKHOLM
Helgo Zettervall och Isak Gustaf Clason. Ferdinand Boberg
och Carl Westman. De och flera andra betydelsefulla arkitekter
ligger på Norra begravningsplatsen, vilken utgör inramning
för en guidning genom 1800- och 1900-talens arkitekturhistoria i
Stockholm.
Guidar gör Michael Karlsson, Frescati utbildning.
När: Mån 30 mars kl 17.30–19.00 & Tor 16 april kl 14.00–15.30
Samling: Grind 1 vid Solna kyrkväg mittemot Solna kyrka
Kostnad: 120 kr
”KAMRATER, FRAMÅT MOT FOLKETS HUS!".
Rösträttskravallerna i Stockholm 1902
Den 20 april 1902 inleddes en dramatisk vecka i Stockholms
historia. Efter arbetarrörelsens rösträttsmöte på Lill-Jansskogen
urartade det: arbetarynglingar och polis drabbade samman i de
våldsammaste kravallerna i mannaminne. Efter flera dagar av
politiskt rackarspel slog så bomben ned: Överståthållarämbetet
gav upp sitt femtonåriga förbud mot demonstrationer på
Stockholms gator. En tidigare förbjuden demokratisk rättighet
hade erövrats.
Föreläsare är Magnus Olofsson, frilansskriven samt lärare
och forskare vid Lunds universitets historiska institution.
När: Tor 2 april kl 18.00–19.30
Var: Stadsmuseet, hörsalen, plan 2
Kostnad: 60 kr
KULTURNATT STOCKHOLM
Stockholms historia och stadsutveckling är frågor som engagerar! Under Kulturnatt 2020 håller Samfundet S:t Erik öppet
hus med ordförande Monica Andersson och representanter
från styrelsen närvarande. Vi arrangerar också visningar av
kvarteret Cepheus innergård och har bokrea! Cepheus är det
äldsta och största kvarteret i Gamla Stan. På Samfundet S:t
Erik initiativ sanerades det förslummade kvarteret åren 1934–
1970.
När: Lör 18 april kl 18.00–24.00
Visning av kv Cepheus innergård: kl 18.15, 18.45, 19.15, 19.45
Var: Köpmangatan 5, Gamla Stan
Fri entré. (Obs! Biljetter till visningarna hämtas tidigast kl
18.00 den 18/4. Begränsat antal platser!)

LÄRKSTADEN
Vi vandrar i Lärkstaden i fotspåren av arkitekten Per Hallman.
Här planerade Hallman sammanbyggda enfamiljshus, en ny
sorts villastad, modernare än Henrik Palmes villastad norr om
Humlegården, som bara delvis är bevarad. Vi ser huset Hallman
byggde till sig själv, studerar de många arkitekturstilar som
finns i den första delen och nationalromantiken i kvarteren
söder om Balders hage. Och vi får titta in i det vackraste huset
av dem alla.
Guide är Britt Wisth, byggnadsantikvarie.
När: Tis 21 april kl 14.00–16.00 & Mån 27 april kl 17.00–19.00
Samling: Tekn högskolans t-baneuppgång, Danderydsgatan 29
Kostnad: 120 kr
NÄSBY SLOTTSPARK
Vi besöker mytomspunna Näsby slott, en praktfull barockanläggning anlagd på 1660-talet efter ritningar av Nicodemus
Tessin d.ä med sjögård vid Näsbyviken, slottspark, storskaliga
alléer, äppelgård och trädgårdsodlingar. Parkanläggningen har
över åren utvecklats och omgestaltas ett antal gånger, och
restaurerades på 1970-talet under ledning av landskapsarkitekten
Walter Bauer.
Jonas Berglund, landskapsarkitekt, guidar utifrån aktuell
landskaps- och kulturmiljöanalys, upprättad inför pågående
detaljplanering av slottsanläggningens närområde.
När: Tis 5 maj kl 17.30–19.30
Var: Samling 17.15 hållplats Näsby allé. (Roslagsbanan från
Östra Station till Näsby allé (restid ca 20 min)
Kostnad: 120 kr
VÄXTERNA I DET GAMLA STOCKHOLM
Växternas historia pekar bakåt tusentals år till regioner över
en stor del av jorden. Men även bland växterna kan den omgivande världen med krig, missväxt och mord skymtas …
I detta tvärvetenskapliga projekt mellan arkeobotaniker,
kvartärgeologer, arkeologer och farmacihistoriker, utmynnat
ut i publikationen Växternas Stockholm: Fossila växtrester och
skriftliga källor berättar, har man sökt kartlägga odlade växters
olika användningsområden under Stockholms tidiga medeltid
fram till efterreformatorisk tid: Vilka växter användes som föda,
medicinalväxter, trädgårdsväxter resp symbolbärare? Importerade kryddväxter och medicinalörter diskuteras ingående.
Föreläsare är Ann-Marie Hansson, fil dr, arkeolog och
arkeobotaniker och Uaininn O´Meadhra, fil dr, arkeolog
och konstvetare.
När: Ons 6 maj kl 18.00–19.00
Var: Birgittarummet, Medeltidsmuseet, Norrbro
Kostnad: 60 kr
BERÄTTELSEN OM A-HUSET
Det har stormat kring Arkitekturskolans byggnad på Östermalmsgatan alltsedan invigningen 1970. Utformningen har kallats
brutalistisk men i själva verket är den en korsbefruktning mellan
arkitekternas – Gunnar Henriksson och John Olsson – passion
för svensk byggnadstradition och deras bejakande av 1960talets sociala tankeströmningar, och kan identifieras som en
särskild svensk brutalism. Med samtida ritningar och fotografier
skildras hur byggnaden formades av en tid som genomsyrades
av demokratiska ideal och framtidsoptimism.
Föreläsare är några av författarna till den kommande boken
om A-huset, däribland Anders Bergström (red), tekn dr, KTH.
När: Mån 11 maj kl 18.00–19.00
Var: Studentpalatset, hörsalen, Norrtullsgatan 2
Kostnad: 60 kr
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SKYLTVANDRING VÄSTER OM GÖTGATAN
Samfundet S:t Erik har sedan 1993 satt upp sina blå emaljskyltar
på husen runt om i stan för att berätta om stadens, byggnadernas
och stockholmarnas historia. På vår stadsvandring i kvarteren
strax väster om Götgatan passerar vi några av dessa skyltar
och får bekanta oss med denna del av Södermalm och dess
människor, skolhus, kyrkor, palats och hus av alla de slag,
alltifrån 1600-talet fram till vår egen tid.
Guide är Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie och
ansvarig för Samfundet S:t Eriks skyltverksamhet.
När: Ons 13 maj kl 17.00–19.00
Samling: Södra Latins skolgård (vid Högbergsgatan)
Kostnad: 120 kr
Obs! Trappor och lång gångsträcka.
GAMLA ENSKEDE – I HALLMANS SPÅR
Vi rundvandrar längs slingrande gator i Gamla Enskede vars
stadsplan från 1908 har Per Hallman som arkitekt och som
har byggts ut under ett flertal decennier. Vi ser på hus från
olika epoker, och passerar kyrkan, skolan, Margaretaparken,
radhusen mm, men även senare delar och platser där ny
bebyggelse föreslagits.
Guide är Kjell Forshed, arkitekt och skribent i Samfundet
S:t Eriks årsbok om Hallman.
När: Tis 19 maj kl 14.00–15.30 & Tor 4 juni kl 17.00–18.30
Samling: Triangelparken
Kostnad: 120 kr
LILLA ESSINGEN – SOMMARÖ, INDUSTRORT,
SJÖSTAD
Historien börjar med ett värdshus under Bellmans dagar. Ön
blev sommarö under 1800-talet med ångfärjor till staden för
att senare förvandlas till fabriksö med de världsomspännande
företagen Electrolux och Primus. En mängd bostäder byggdes
under 1930-talet och ön blev Nordeuropas mest tätbefolkade
ö. Primus försvann med Essingeleden och Electrolux flyttade
efter nära 100 år. Öns strandområden blev tillgängliga för
bostäder, badbryggor och strandpromenader.
John-Olov Sidén och Claes-Göran Borg, redaktörer för
en ny bok om Lilla Essingen, guidar vandringen runt ön.
När: Mån 25 maj kl 17.30–19.30
Samling: Strålgatan 2
Kostnad: 120 kr
Obs! Lång gångsträcka.

YTTRANDEN
Samfundet S:t Erik har sedan förra utskicket yttrat sig i
nedanstående ärenden. Läs yttranden i sin helhet på
www.samfundetsterik.se under fliken ’Opinion’.
•

Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 201713215, 20191007

•

Dalhagens bollplan, del av Akalla 4:1 m.fl. i stadsdelen
Husby, S-Dp 2016-14995, 20191014

•

Marievik 15 m fl i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm,
S-Dp 2010-14465, 20191015

•

Skeppsholmsviken 6 m. fl, Gröna Lund, yttrande
beträffande förnyad granskning av förslag till detaljplan,
S-Dp 2016-06685, 20191021

•

Kylfacket 1 m fl i stadsdelen Johanneshov, Beträffande
detaljplan för planläggning av etapp 1 i Slakthusområdet,
S-Dp 2017-02397, 20191128

•

Gjutmästaren 6 och 9 m.fl. Ulvsunda industriområde,
Bromma, yttrande avseende detaljplaneförslag, dnr 201806893, 20191210

•

Ulvsunda 1:1, vid Spångavägen/ Sedumbacken, yttrande
över samrådsförslag till ny bostadsbebyggelse, dnr 201715385, 20200109

•

Skarpnäcks Gård 1:1 och Sköndal 3:1, yttrande avseende
detaljplaneförslag, dnr 2017-01740, 20200113
KONTAKT
Post-, besöks- och fakturaadress:
Samfundet S:t Erik, Köpmang 5, 111 31 Stockholm
Telefon: 08-21 09 24
E-post: kansli@samfundetsterik.se
Samfundet S:t Eriks styrelse nås via kansliet
KANSLI och social media
Öppettider: säkrast tisdag–torsdag kl 10.00–15.00
Hemsida: www.samfundetsterik.se
Facebook: www.facebook.com/Samfundetsterik/
Instagram: SamfundetStErik
Twitter: @SamfundetStErik

”UPPÅT VÄGGARNA”.
Med blicken höjd vandrar vi i bildhuggaren Johan Dyfvermans
Stockholm. Denne idag okände konstnär utförde under sena
1800-talet skulpturer på hela 51 platser i staden. Vi besöker några
av de mest iögonfallande som ännu finns bevarade; Bolinderska
huset (med 43 skulpturer), Fersenska palatset på Blasieholmen,
en praktfull entré på Strandvägen och fortsätter på dåtidens
paradstråk, Birger Jarlsgatan, fram till Stureplan, där det Bångska
huset nu ska återställas. Vi avslutar med en del nya rön vid det
berömda Linnémonumentet i Humlegården.
Guide är Martin Dyfverman, journalist och sonsonsson till
bildhuggaren, vars liv och gärning han beskrivit i boken En
atelier i snö.
När: Mån 27 maj kl 17.30–19.30
Samling: Karl XII:s staty i Kungsträdgården
Kostnad: 120 kr
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