
VA N D R I N GA R S ö d er om Söder
med ANDERS DJERF februari - april  2016

______________________________________________________________________________________

Torsdag 4 februari kl. 13.00     Torsdag 7 april kl. 18.00
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 instängd vik till

viktig farled med sluss och kajer för stora fartyg. Stockholms första förort: 1800-talets enkla arbetarbostä-

der, SJ:s centrala verkstäder, tidiga 1900-talets småföretag, Vin&Sprit från 1955 - avlutas vid väl dolda 1700-

talsgården Stora Katrineberg.
_____________________________________________________________________________

Söndag 7 februari kl. 13.00      Söndag 6 mars kl. 13.00
Onsdag 6 april 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 1700-
talsgården 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.
____________________________________________________________________________

Fredag 12 februari kl. 13.00       Tisdag 8 mars kl. 13.00

Skanskvarn, Kolerakyrkogården och Galgbacken
Samling vid “Helenas Blommor”, på Gullmarsplan. Vi går till Skanskvarn, där det spökar, ser
alla broar ovanför Hammarbyslussen, vidare till “Höjden” vid Skansbacken, krog på  1700-talet, gården
Skansberg som varit slakteri, går till “Kolerakyrkogården” och vidare upp till platsen för gamla galgbacken
på Hammarbyhöjden.
____________________________________________________________________________

Måndag 15 februari kl. 13.00    Torsdag 17 mars kl. 13.00
Fredag 15 april kl. 13.00

Slakthusområdet I –  en 104-åring i förvandling
Samling på Slakthusplan, Slakthusområdets stora infart vid Palmfe l t s v ä g e n . T Globen
Om behovet av ett Slakthusområde i början av 1900-talet. Om arkitekt Gustaf Wickman, (som också ritat
Kiruna kyrka!) ,Vi går till Möller & Co:s K-märkta kvarter från 1955, ark. Ralph Erskine,SL:S bandepå, som
snart flyttar, vi besöker gamla hus med helt ny verksamhet, ett f d maskinhall har blivit ett exklusivt gym,
etc. Mycket kommer att förändras. Nya bostäder, kontor, butiker - kansket utymme för kultur?______________________

Torsdag 18 februari kl 17.00 -   Obs! Tiden! Tisdag 22 mars kl. 17.00

Slakthusområdet II –
hus med historia, om Slakthusbanan och spårvägen
Samling på Slakthusplan, Slakthusområdets stora infart vid Palmfe l t s v ä g e n .T Globen
Personalbostäder från 1912, vi ser spåren av Slakthusbanan, platsen för “fållorna” m m. Om gratis matlag-
ningskurser 1915.Vi går till Hudbod, Dynghus och Sköljbod,, Stockholms stads Hotell- och Restaurangskola
och vidare till Restaurangakademien, där vi kanske kan göra ett besök.Vi avslutar vid gamla Slakthusboden
(stängd sedan flera år)
______________________________________________________________________________________



Onsdag 24 februari kl. 13.00        Söndag 13 mars kl, 16.00
Måndag 18 april kl. 18.00

Skulpturvandring i Årsta
Samling utanför Årsta Folkets Hus entré på Årsta Torg. Konstnären och årstabon Anders Djerf
guidar bland 70 års offentlig konst. Berättelser om konstnärerna och något om deras tankar bakom verken.
Information om den s k “1%-regeln”.
_____________________________________________________________________________

Söndag 28 februari kl. 13.00       Måndag 14 mars kl. 13.00
Torsdag  21 april kl. 17.00
Arkitekturen i Årsta
Samling vid Årsta Folkets Hus entré på Årsta Torg. Vi startar i Årsta Centrum med sin unika och
omdiskuterade arkitektektur från 1953, om arkitektbröderna Ahlsén.Vi går ner till “EPA-husen” med sveri-
ges första loftgångshus, och avslutar med Årsta kyrka, arkitekt Johan Celsing och invigd i aug. 2011 (!!).
______________________________________________________________________________

Tisdag 1 mars kl. 13.00        Söndag 3 april OBS! kl. 15.00
Okänt och Gömt: Från Grynkvarn till Johanneshovs Skans
Samling vid “Helenas Blommor”, på Gullmarsplan. Vi går från Gullmarsplan till platsen för gamla
Grynkvarn, där Erik Glemme skapat en sevärd park, ser nutida konst dold under en viadukt, vi går via
Bildhuggarparken till ett statligt byggnadsminne: Johanneshovs Skans, som började byggas 1859 men aldrig
avslutades.Vi går in i muren! En spännande upptäcktsfärd!
______________________________________________________________________________

Torsdag 3 mars kl. 13.00          Tisdag 12 april kl. 17.00
Årsta österut, 
Orrfjärdsfränd, Vättersdälden och “barnrikehusen”
Samling vid Årsta Folkets Hus entré på Årsta Torg. Vi går till det speciella runda kvateret på
Orrfjärdsgränd, med stor vacker gård, till ett daghem med särpräglad arkitektur, vidare till Vättersdelden,
lekpark och mycket natur, och “barnrikehusen” vid Möckelvägen och avslutar med ett stycke skog med
mycket ståtligt höga träd - mitt i Årsta!
______________________________________________________________________________

Onsdag 27 april kl. 13.00
Från Årstaberg till Årsta gård och Årstaviken
Samling på vid Tvärbanans station “Årstaberg” Vi ser den långa nya järnvägsbron, går till
Skälderviksplan, med sevärd skulpturgrupp med vattenspel och stor spegeldam, till ett vackert parkstråk
skapat av Erik Glenmme på 1950-talet. och till Årsta gård och åns bäckravin ner till Årstaviken. Med utvalda
citat ur  “Årstafruns” dagbok.______________________________________________________________________________

Deltagaravgift 100 kr, under 16 år 60 kr
Vandringarna tar mellan 1 tim 15 min och 1 1/2 timme. FÖRANMÄLAN EJ
NÖDVÄNDIG. Ett samarbete med ABF Stockholm.
Mer om mina vaandringar finns bl a i  ABF:s gratis veckobrev
“Det händer i ABF-huset”. Jag rekommenderar en prenumeration!

Jag guidar gärna Din grupp, a n p a s s at efter Dina önske m å l . Begär offe rt !

Kontakta mig gärna, e-post: anders@djerf.se mobil 073-659 52 00
postadress: Bränningevägen 25, 120 58 Årsta

Ateljé besöksadress: Skånegatan 69, intill Nytorget
Se också min konst på svenskakonstnarer.se och sök på “Djerf”


