
I stället för månadsmöten inomhus har SPF Ankaret ställt om till aktiviteter utomhus.

Den 15 september genomfördes en skulpturvandring,  ett glatt gäng samlades vid stora scenen i 
Boulognerskogen. Vi blev försedda med bra och fin information och bild i pappersform av Eva, 
Lisbeth och Märta. Sedan påbörjades vår rundvandring till de sex utvalda skulpturerna. Vid varje 
skulptur fick vi lite mer information om den just den skulpturen. Vi fick bl.a. lära oss att Gävle varit
Sveriges skulptur rikaste stad men hade nu blivit nedflyttad någon plats.  
De skulpturer vi vandrade runt till var Återföreningen, Sommar, Klumpen, Premiär, Fem 
musicerande genier (Änglarna) och Auroras seger. De flesta en gåva  av GDJ fonden mellan åren 
1983 och 1994.
Vid varje skulptur blev det funderingar och diskussioner i gruppen. När vi kom till skulpturen 
Sommar blev det mycket diskussion. Den nakna kvinnan i sockelbetong står nästan skymd av gröna
buskar och träd. Dessutom är den i stort behov av renovering vilket gjorde gruppen lite sorgsen. 
Flera förslag kom fram, att vi skulle kontakta Kultur och Fritid och framföra våra åsikter och att 
GDJ fonden borde avsätta pengar för till varje skulptur för renovering och underhåll.

Efter rundvandring skildes vi åt  - en del satt sig och fikade i parken, andra gick till Elsas café och 
andra försvann hemåt. Ett stort och varmt tack för en fin skulpturvandring och gemensam stund 
med fysisk distans till Eva Gunnerud, Lisbet Klarström och Kerstin Ström mer känd som Märta.

Tisdagen den 29 september genomförde SPF Ankaret två stadsvandringar i Gamla Gefle, en på 
förmiddagen och en på eftermiddagen. Fredrika Nordahl Westin var vår kunniga och trevliga guide. 
Gruppen samlades vid Islandskällan där Fredrika började med att informera lite om om Gävles 
historia för att ge oss lite grund och känsla inför vandringen. Gävle fick sina stadsrättigheter år 1446
och var länge Norrlands största stad - idag är det Umeå. 
År 1869 var den så kallade stadsbranden då i princip allt på norra sidan om ån brann ner. Gamla 
Gefle består idag av ett 60-tal fastigheter varav en enda i sten. Islandskällan, där vi samlades, lades 
ner på 1800-talet då de flesta hus då hade eget vatten. Utöver all kunskap som Fredrika kunde 
förmedla så berättade hon även en del kuriosa som att rektorsgården på Västra Islandsgatan  som 
under 1800-talet beboddes av rektorn för läroverket. Men hur kom rektorn till läroverket när det 
bara fanns en bro (idag Gammelbron)? Jo - det var gossarna som på läroverket fick hämta rektorn 
och ro honom över ån förutom de städsysslor som på den tiden gjordes av eleverna. Fredrika 
berättade också om några busiga pojkar som bott i gamla Gefle och som det inte gick så bra för i 
livet.
Vi hade även möjligheten att få besöka några innergårdar och då bland annat Joe Hillgården där det 
var tur att vi hade några starka herrar med oss som kunde lyfta porten så den gick i lås. Flera av oss 
hade heller aldrig hört att ordet ”borgmästarstig” om de stenplattor som ligger i mitten på 
kullerstensgatorna. Efter en fin vandring är det lätt att tänka att det var inte bättre förr och vad lite 
man kan om sin egen stads historia. Laila tackade vår eminenta guide för fina vandringar.

 


