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Stockholm
HÄNT & TÄNKT november 2020
Efter en sommar där värmeböljor varvades med perioder
med måttligt regn, så har hösten bjudit på mer omfattande
regn. Men framförallt har hösten varit varm. Årets november
är den varmaste novembermånad som uppmätts.
Antalet sjukdomsfall inlagda på sjukhus i covid-19 gick
ned under sommaren och folkhälsomyndigheten har nu
lättat på restriktionerna för ålderskategorin 70+. Men under
hösten har antalet fall av covid-19 ökat kraftigt. Antalet inlagda
på sjukhus har skjutit i höjden, liksom dödstalen. Förbudet
mot folksamlingar på fler än 50 personer lättades en kort
period. Men myndigheterna uppmanar nu alla att visa stor
försiktighet, arbeta hemifrån, undvika folksamlingar och
fortsätta att tvätta händerna.
Höstmötet kommer att genomföras digitalt via zoom
den 24 november kl. 19.00. Högsta domstolen har tillerkänt
Samfundet S:t Erik rätten att överklaga detaljplaner enligt
Århuskonventionen och arkitekten Carl-Gustaf Hagander
kommer att berätta om Årshuskonventionen och vad Samfundets nya status innebär i praktiken. Dessutom kommer vi
att få en rapport från Medeltidsmuseets Marit Holgersson
om utgrävningarna vid Slussen.
Höstens övriga programverksamhet fokuserar på Medeltidsmuseet nya stora utställning om Stockholms Blodbad, som
Samfundet S:t Erik är medfinansiär till.
Välkomna att ta del av våra yttranden som finns på vår
hemsida och i sociala medier! Under hösten har vi bland
annat lämnat in starkt kritiska yttranden över okänsliga
ingrepp i två av Per O Hallmans ikoniska stadsmiljöer, i form
av nybyggnader i kv Häradsdomaren i Gamla Enskede och i
kv van der Huff i Helgalunden, som strider mot tankarna
bakom Hallmans organiska stadsplanidéer med slingrande
trädkantade gator och luftiga och gröna gårdsrum. Vi bevakar också de kritiserade planerna på att bredda cykelbanan
över Riddarholmskanalen. Vi har påtalat att Munkbron kommer att vara avstängd för biltrafik i flera år och att den då
kan användas som cykelväg. På hemsidan finns dessutom
Samfundets mångskiftande verksamhet beskriven.
2020 års årsbok är nu klar. Den kommer att landa i
medlemmarnas brevlådor under de närmaste veckorna.
Årsboken 2020 handlar om vatten, och i den belyser vi de
klimatförändringar som är att vänta. Årsboken är en fördjupning av det som framkom vid Samfundet S:t Eriks och
Naturskyddsföreningens Klimatseminarium den 11 november
2019, bland annat om de havsnivåhöjningar som är att vänta
på grund av de temperaturhöjningar som IPCC redovisar
i sin senaste rapport och hur de påverkar Stockholm på olika
sätt. Det rör sig om alltifrån djur- och växtlivet längs stadens
stränder, strandnära bebyggelse och problemen för tunnelbanan förbi Slussen. 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.
Välkommen till vinterns verksamhet!
Ta väl hand om er!
Monica Andersson
Ordförande Samfundet S:t Erik

MEDDELANDE FRÅN KANSLIET
Vinterns program, december–januari
I avvaktan på nya riktlinjer från FHM begränsas antalet
aktiviteter under december–januari. Men vi återkommer
redan i slutet av januari med ett nytt medlemsprogram för
perioden februari–maj 2021 med förhoppningen om att
coronaläget då har stabiliserats.
Håll utkik efter extrainsatta programpunkter
Emellanåt erbjuder vi visningar och andra evenemang
mellan ordinarie informationsblad. Dessa extrainsatta
programpunkter annonseras via e-nyhetsbreven och på
hemsidan www.samfundetsterik.se.
Årsboken 2020
Årets årsbok bär titeln Stockholms vattenrum – stadsmiljö,
klimat och framtid och innehåller bland annat artiklar om
sjöfartsstaden, Stockholms vattenflöde, Brunnsviken, bad i
staden, pråmtrafik, bebyggelse vid vatten och klimatförändringar.
Årsboken distribueras till våra medlemmar runt mitten
av november. Håll utkik efter avin och glöm inte att hämta
ut din bok!
Obs! Har du flyttat efter den 21 oktober kommer
boken till din gamla adress.
Vänmuseer och samarbetspartners
Stadsmuseet och Medeltidsmuseet har återigen stängt sina
respektive verksamheter, i första hand till och med 19
november, i enlighet med FHM:s riktlinjer. Dock erbjuder
museerna vandringar med anmälan via hemsidorna.
Strindbergmuseet och K.A. Almgrens sidenväveri &
museum håller även de stängt till och med 19 november.
HÖSTMÖTE 2020
Höstmötet hålls tisdag 24 november 2020 kl 19.00–ca
21.00 via Zoom. Användarmanual för Zoom finns på vår
hemsida www.samfundetsterik.se under ”Aktuellt”. Se
program på nästa sida.
Nyhetsbrev på e-post
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.
GDPR
Om dataskyddsförordningen GDPR, och hur vi hanterar
dina personuppgifter kan du läsa om på vår hemsida.

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2020
Samfundet S:t Eriks årsmöte ägde rum den 30 september
2020, utan fysisk närvaro. Beslut har fattats genom poströstning.
Efter årsmötet har Samfundet följande
styrelsesammansättning:
Ordföranden för en tid av ett år
Fil. dr i statsvetenskap Monica Andersson
Ordinarie ledamöter
Advokat Per Björkman
Civ ek. Folke Dellström, skattmästare
Arkitekt Susanne Ingo, vice ordförande
Civ. ek. Jan Larsén
Arkitekt Laila Reppen, sekreterare
Bebyggelseantikvarie Sebastian Ulvsgärd
Suppleanter
Landskapsarkitekt Jonas Berglund
Bebyggelseantikvarie Stina Hagelqvist
Antikvarie Suzanne Lindhagen
Kulturhistoriker Sofia Meurk
Till revisorer resp. revisorsuppleanter för en tid av ett
år valdes
Ordinarie revisorer
Auktoriserade revisorn Johanna Hellström, Grant
Thornton
Konstvetare Hedvig Schönbäck
Revisorssuppleanter
Auktoriserade revisorn Pernilla Zetterström Varverud,
Grant Thornton
Byggnadsantikvarie Stephan Fickler
Till valberedning för en tid av ett år valdes
Byggnadsantikvarie Kersti Lilja, ordförande
Byggnadsantikvarie och arkeolog Lisa Johansson Sarban
Arkitekt Ulf Agnér
Medlemsavgifter för år 2021
Årsavgift för huvudmedlemskap, oförändrad 250 kr
Årsavgift för familjemedlemskap, oförändrad 100 kr
Avgift för ständigt medlemskap, oförändrad 5 000 kr
ANMÄLAN TILL PROGRAM
Anmälan till medlemsprogrammen sker till Samfundet S:t
Eriks kansli tidigast ons 25 november kl 10.00 (om ej annat
anges) per e-post kansli@samfundetsterik.se.
Obs! Anmälningar inkomna före utsatt tid beaktas ej.
Deltagaravgiften inbetalas efter bekräftad plats till Samfundet S:t Eriks bankgiro 820-1550.
Tack för att du meddelar återbud! Vi har som regel 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
inte.
Vänligen kom i tid! Var på plats 10 minuter innan aktuellt
arrangemang börjar.

KALENDARIUM december 2020–januari 2021
Onsdag 25/11
Anmälan öppnar 10.00
Tisdag 24/11

Höstmöte i Börssalen

Fredag 27/11

Visning Stockholms blodbad

Måndag 30/11

Bokrea på vårt kansli 13.00–19.00

Tisdag 1/12

Bokrea på vårt kansli 13.00–19.00

Onsdag 2/12

Bokrea på vårt kansli 13.00–19.00

Onsdag 2/12

Visning Stockholms blodbad

Torsdag 14/1

Vandring Ruddammen

Torsdag 21/1

Vandring Stockholms blodbad

Fredag 29/1

Vandring Stockholms blodbad

Onsdag 3/2

Vandring Ruddammen

Obs! Anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast
onsdag 25 november från kl 10.00 (om ej annat anges).

HÖSTMÖTE 2020
Tisdag 24 november 2020 kl 19.00–ca 21.00
via Zoom
Program
Ordförande Monica Andersson
hälsar välkommen och berättar om aktualiteter
*
Prisutdelning ”Min Stockholmsskildring”
uppsatstävling för gymnasielever, i samarbete mellan
Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan, Medeltidsmuseet,
Historiska institutionen (SU), Historielärarnas förening
*
Prisutdelning ”Stockholmiapriset”
uppsatstävling för bästa master- eller magisteruppsats,
i samarbete mellan Samfundet S:t Erik,
Stockholmia – forskning & förlag och Stadsarkivet
*
Rättsprövning av kulturarvet
Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tidigare tekniskt
råd vid Mark- och miljööverdomstolen, berättar om
tillämpningen av FN:s miljökonvention,
”Århuskonventionen”, och vad den innebär för
föreningars rätt till deltagande i beslutsprocesser och att
överklaga vissa miljöbeslut.
*
Arkeologi vid Slussen
Marit Holgersson, arkeolog och antikvarie vid
Medeltidsmuseet, ger oss senaste nytt om utgrävningarna
och fynden vid Slussenområdet

Välkommen!
Ingen kostnad, ingen föranmälan
Obs! Höstmötet sker digitalt via Zoom
(användarmanual finns på vår hemsida under ”Aktuellt”)

STOCKHOLMS BLODBLAD, VISNING
För 500 år sedan mellan den 7 och 9 november år 1520 flöt
blodet i Gamla stans gränder. Enligt chefsbödeln Jürgen
Homut avrättades 82 personer på Stortorget i Stockholms
blodbad. Avrättningarna var kulmen på en invecklad maktkamp om Sveriges tron. Visningen ger olika perspektiv på
dramat som format historieberättandet om Sverige och
Stockholm.
Obs! Kan komma att ställas in pg a coronan.
När:
Fre 27 nov kl 15.00–16.00
Ons 2 dec kl 18.00–19.00
Samling: Medeltidsmuseets entré
Kostnad: 120 kr
BOKREA
Under tre dagar i december öppnar Samfundets kansli för
bokrea där du bland annat kan köpa våra äldre årsböcker men
även botanisera bland ett varierat utbud av stockholmiana.
När:
Mån 30 nov kl 13.00–19.00
Tis 1 dec kl 13.00–19.00
Ons 2 dec kl 13.00–19.00
Var:
Köpmangatan 5, Gamla stan.
RUDDAMMEN – ”DEN OSLIPADE DIAMANTEN”
Ruddammen är en oas i Stockholm med en mycket spännande
historia. De äldsta husen, som ligger i Nationalstadsparken,
är det gamla epidemisjukhuset med tillhörande hus. Området
har utvecklats och förtätats, men ändå behållit sin folkliga
och internationella karaktär.
Guide är Marita Bergman, Stockholmsguide och Ruddammenkännare
När:
Tors 14 jan kl 13.00–14.30
Ons 3 feb kl 13.00–14.30
Samling: Alba Nova (Fysikum), entrén
Kostnad: 120 kr
STOCKHOLMS BLODBAD, VANDRING
Enligt överbödeln avrättades 82 män på Stortorget i Gamla
stan 7–9 november 1520 i Stockholms blodbad, men mycket
tyder på att det var fler. Avrättningarna var kulmen på en
invecklad maktkamp om Sveriges tron. Hör om personerna i
dramats mitt, Kristian II, Kristina Gyllenstierna och Gustav
Trolle, och hör om stadens borgare som drabbades hårt.
Följ med till de en gång blodbesudlade platserna där en av
det mest omtalade händelserna i Sveriges historia ägde
rum.
När:
Tors 21 jan kl 14.00–15.30
Fre 29 jan kl 14.00–15.30
Samling: Storkyrkans trappa
Kostnad: 120 kr
CORONA – RIKTLINJER

I avvaktan på nya direktiv från Folkhälsomyndigheten är
deltagarantalet vid vandringar och visningar tills vidare
begränsat till 15 personer. Antalet kan komma att justeras
under programperioden.
Kom ihåg! Håll avstånd. Stanna hemma om du känner dig
minsta sjuk.

YTTRANDEN
Samfundet har sedan förra utskicket yttrat sig i nedanstående
ärenden. Läs yttranden i sin helhet på vår hemsida under
fliken ”Opinion”, www.samfundetsterik.se.
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Del av Ulvsunda 1:1, Spångavägen/Sedumbacken, Riksby, Bromma, dnr 2017-15385, granskning, 20200828
Stockholm Tiny House Expo, anmälan om vattenverksamhet på Riddarfjärden, dnr 535-417862020, 20200907
Enskede Gård 1:1, del av fastigheten vid kv. Häradsdomaren, förslag till detaljplan, S-Dp 2017-09908,
granskning, 20200930
Snäckan 8, Norrmalm i Stockholms kommun, mål nr P
5146-20, överklagande av Mark- och miljödomstolens
avslag av Samfundet S:t Eriks överklagande av detaljplan för, 20200930
Mars och Vulcanus, riksdagens ledamotshus, f.d. kanslihuset, mål nr P 2934-40, yttrande över Riksdagsförvaltningens yttrande gällande överklagat bygglov för
tillbyggnad av fastigheten, 20201008
Årstafältet etapp 4A och etapp 4B, S-Dp 2017-06550 och
2017-19529, 20201020
Van der Huff 8 m. fl. i stadsdelen Södermalm, S-Dp 201706896, 20201020
Beridarebanan 77, Hötorgsgången, överklagande av Markoch miljööverdomstolens beslut 2020-09-17 att avslå
Samfundet S:t Eriks överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut att inte bevilja Samfundet klagorätt
gällande överklagande av bygglov för överglasning av
Hötorgsgången och ändring av lågdelarna, Beridarebanan 77, Stockholm, mål nr P 12648-19, 20201029
Tora 1 m. fl., Bromsten, Spånga-Tensta, S-Dp 201706896, förslag till detaljplan, 20201030
Saima 1 m. fl., Akalla, Rinkeby-Kista, S-Dp 201706896, 20201102

En tidig

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Samfundet S:t Eriks styrelse & kansli
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

