VANDRINGAR Söder om Söder
med ANDERS DJERF

___
______________________________________________________________________________________

Söndag 27 dec. kl 13.00 DEL 1
Tisdag 29 dec. kl. 13.00 DEL 2
Onsdag 6 jan. 2016 kl. 13.00 DEL 1

Fredag 8 jan. 2016 kl. 13.00 DEL 2
Måndag 18 jan. 2016 kl. 13.00 DEL 1
Måndag 25 jan. 2016 kl. 13.00 DEL 2

Slakthusområdet – 103-årig historia i förvandling
DEL 1
S t art ar vid Slakthusområdets stora infart, Slak t h u s p l an 1, vid Palmfeltsvägen. T Globen
Om bakgrunden och situationen för slaktandet på 1800-talet. Om arkitekt Gustaf Wickman, (som också
ritat Kiruna kyrka!) , till Möller & Co:s unika kvarter från 1955 ritat av Ralph Erskine(!), vi besöker gamla
hus med helt ny verksamhet, gokartbana, ett Gym i f d maskinhall m m.
Mycket kommer att förändras. Nya bostäder, kontor, butiker - det blir också utymme för kultur?

DEL 2
S t art ar vid Slakthusområdets stora infart, Slak t h u s p l an 1, vid Palmfeltsvägen. T Globen
Vi går till personalbostäder från 1912, ser spåren av Slakthusbanan, platsen för “fållorna”. Om gratis matlagningskurser 1915, vi går till Hudbod, Dynghus och Sköljbod, och Stockholms stads Hotell- och
Restaurangskola och vidare till Restaurangakademien, där vi förhoppningsvis kan göra ett besök.Vi går in i
stora Förbindelsehallen, vi avslutar vid f d Slakthusboden.
______________________________________________________________________________________

Söndag 3 jan, 2016 kl. 13.00

Årsta Centrum och österut: Orrfjärdsgränd, Sköntorpsgården, “Barnrikehus”
Samling vid Årsta Folkets Hus entré på Årsta Torg.
En vandring till ett fascinerande cirkelrunt kvarter på Orrfjärdsgränd, Sköntorpsgårdens säregna “dagishyddor”, trädrika Vättersparken, “Barnrikehusen” på Bolmens- och Möckelvägen och ett stycke skog med
mycket resliga furor och granar mitt i Årsta - och då menar jag inte Årstaskogen!
_______________________________________________________________________________

Onsdag 13 januari 2016 kl. 13.00

Lövholmen, Trekanten, Gröndal
Samling vid Tvärbanans station Trekanten. Anders Djerf berättar vid Trekanten och på Lövholmen om
industrier som funnits på platsen från 1700-talet till modern tid, något lite finns kvar idag, vi går till 1700talsgården Fågelsången, ser gamla villor som klarat sig undan rivning, byggmästaren Olle Engqvists Gröndal
med stjärnhus, terasshus och LM Ericssons f d fabrik från 1946-47, där bl a stämpelur monterades.
____________________________________________________________________________

Lördag 16 januari 2016 kl. 13.00

Lövholmen, Trekanten, Gröndal

Samling vid Tvärbanans station Trekanten. Anders Djerf berättar vid Trekanten och på Lövholmen om
industrier som funnits på platsen från 1700-talet till modern tid, något lite finns kvar idag, vi går till 1700talsgården Fågelsången, ser gamla villor som klarat sig undan rivning, byggmästaren Olle Engqvists Gröndal
med stjärnhus. terasshus och LM Ericssons f d monteringsfabrik från 1946-47.
_______________________________________________________________________________

Onsdag 20 januari kl. 13.00

Skanskvarn, Galgbacken och Kolerakyrkogården
Samling vid “Helenas Blommor”, på Gullmarsplan. Vi går till Skanskvarn, där det spökar, ser
alla broar ovanför Hammarbyslussen, vidare till Skansbackens 1700-krog, gården Skansberg och går upp till
gamla Galgbacken.Vi avslutar på “Kolerakyrkogården”.
_______________________________________________________________________________

Fredag 22 januari 13.00
Okänt och Gömt: Grynkvarnsparken, Bolidenplan, Johanneshovs Skans
Samling vid “Helenas Blommor”, på Gullmarsplan. Vi går till platsen för gamla Grynkvarn, där Erik Glemme
skapat en park, går genom Bildhuggarparken till ett statligt byggnadsminne: Johanneshovs Skans, som började byggas 1859 men aldrig avslutades.Vi går in i muren! En spännade upptäcktsfärd!
_______________________________________________________________________________

Söndag 24 januari 2016 kl 13.00

Sjöviks kåkstad, Årstaskog, Vin & Sprit, nya Liljeholmskajen
Samling vid Årstadals Tvärbanestation, Förmansvägen 16-18, Årstadal.
Guidad vandring med Anders Djerf i ett område i stor omvandling - Om Årstaviken från vik till viktig
farled med sluss och kajer för stora fartyg. Stockholms första förort: 1800-talets enkla arbetarbostäder, SJ:s
centrala verkstäder, tidiga 1900-talets småföretag, Vin&Sprit från 1955 - vad hände sen?
_______________________________________________________________________________

Onsdag 27 januari 2016 kl. 13.00

Okänt och Gömt nära Gullmarsplan
Samling vid “Helenas Blommor”, på Gullmarsplan. Vi går till Skanskvarn, där det spökar, vi ser
alla broar ovanför slussen, vidare till Skansbackens 1700-krog, gården Skansberg och “Kolerakyrkogården”
och avslutar vid och går in i (!) muren av Johanneshovs Skans, som började byggas 1859 men aldrig avslutades! En spännade upptäcktsfärd!
_______________________________________________________________________________

31 januari 2016 kl.13.00

Vad händer på Slakthusområdet? 104 år IDAG!

Startar vid Slakthusområdets stora infart, Slakthusplan 1, vid Palmfeltsvägen. T Globen
Anders Djerf guidar och beättar om bakgrunden och verksamheten på Slakthusområdet fram till ida. Om
arkitekt Gustaf Wickman, (som också ritat Kiruna kyrka!), vi ser många byggnader från 1912, nu alla Kmärkta och Möller & Co:s unika kvarter från 1955 ritat av Ralph Erskine(!).Vi besöker gamla hus med helt
ny verksamhet, gokartbana, ett Gym i f d maskinhall m m. Mycket kommer att förändras. Nya bostäder,
kontor, butiker - blir det några rum för kultur?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deltagaravgift 100 kr, 60 kr ungdom 10-16 år, under 10 år gratis!
Föranmälan ej nödvändig. VÄLKOMMEN
Mer om mina guidningar finns bl a i ABF:s veckobrev “Det händer i ABF-huset”.
Jag guidar gärna Din grupp på uppdrag, anpassar efter Dina önskemål.
Begär offert!

Kontakt e-post: anders@djerf.se mobil 073-659 52 00
Ateljé och postadress: Södermannagatan 32, 116 40 Stockholm
Se också min konst på svenskakonstnarer.se och sök på “Djerf”

