Fridag från Fristad
Den 22 februari tog Carl Fredrik och jag en ledig dag från Fristad för
att besöka den kungliga huvudstaden. Kallt snöigt och väldigt halt på
förmiddagen. Efter det att Carl Fredrik spelat en hård match boule
på Racketstadion och vi ätit på SMHI bar det av till Stockholm vid ett
tiden. Väglaget var nu lite bättre.
Mitt mål för dagen var Stockholms stadsmuseum och Carl Fredriks
styrelse och årsmöte i Hallwylska museets vänner.
Jag hoppade av vid slussen. På museet finns en utställning om hus
och byggnadsvård. Så Fristad var man ju inte helt ledig ifrån. Museet
har inventerat kakel från kakelugnar som de dokumenterat. De visas
på bildskärm. En enorm mängd mönster o modeller.
Ex. Rosenmönstrat kakel år 1770 från Mariebergs fajansfabrik.
(Sturehovs herrgård, Botkyrka).

De har även en liten tapetutställning. Årtionden med dess stilar.
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Roligt att se de olika stilarna på dörrvred o
kontakter.

De visade även Anders specialområde. Marmoreringsmålning.

Fanns mycket att se på. bl.a hur fattiga bodde i slutet av 1800talet.

Små kyffen där även inackorderingar skulle få
rum. Trångt och mörkt. Man fick laga mat i kakelugnen. En annan
interiör från en servering.

stolar o bord modell intressant för Fristad?

Fanns mycket annat att titta på. Skatter som grävts upp i Stockholm,
Slottet Tre Kronor och dess brand, livet i forna o nutida Stockholm
och en mängd kartor m.m. Sen strosade jag genom Gamla stan o upp
till Hötorget. Köpte vackra tulpaner av de frusna blomförsäljarna.

Mycket snålkallt. När jag köpte smågodis till hemvägen ringde
Anders. Han berättade att han målat väggarna upptill i Storstugan.

Fotat 23 februari. Färgen ej riktigt torr än.
Endast en ½ liter färg har gått åt.

På väg till Tyska kyrkan blev jag kaffesugen . Hoppade in i ett
källarcafe. Det visade sig vara där Ankarström suttit fängslad efter
mordet på Gustaf den tredje.

Man fick sitta o fika i cellerna. Mysigt. Finns
mycket att se och en massa historia i Gamla stan. Sen bar det av till
Tyska Kyrkan där Hallwylska vännerna hade årsmöte och visning av
kyrkan. Lars Ohlys farfar har varit präst i den kyrkan. Kyrkan är tyska
församlingens samlingspunkt i Stockholm. Den heter även ST.
Gertrud.

En mycket påkostad kyrka med både äldre och nyare stil. Det finns en
kungaläktare. Drottning Viktoria var den sista som använde den.

Om ni inte har varit i den kyrkan så är den klart sevärd. Vi hade en
utmärkt guide vid namn Gösta Sandell. Han guidar även ibland på
Hallwylska Palatset.

Willhelmina von Hallwyl född 1844 död 1930, skapade under sin
livstid ett fantastiskt museum av sitt hem på Hamngatan i
Stockholm. Hon fick fyra döttrar Ebba Ellen Elma o Irma. Flera av
döttrarnas ättlingar var närvarande vid årsmötet.

Museet är fantastiskt och hennes historia
likaså. Hon samlade allt. Inget var för litet eller ointressant. Museet
vann i år pris som Årets Nydanare på antikvärldens Oscarsgala. ”Ett
traditionsrikt museum som vaknat upp och hittat nya vägar. Med en
orädd inställning har man skänkt nytt liv åt en av Stockholms
stadspärlor. Högt i tak och öppna portar”.
Finns massor att berätta om släkten Halwyl och museet. När ni är i
Stockholm är det värt ett besök. Guidad visning är det bästa. Även
Carl Fredrik guidar ibland, som är en av ättlingarna..

Efter besöket i Tyska kyrkan halkade vi oss ner genom Gamla stan till
bilen. Efter en sväng till Hammarby Norra sjöstad o Nacka bar det av
hemåt i vinternatten. En trevlig och intressant dag var till ända.
Tack för en intressant dag
Karin

