Stockholmssektionen av I 21:s kamratförenings vårutflykt
Lördagen den 27 maj har Stockholmssektionen av I 21:s kamratförening planerat ett besök på det nyöppnade Scenkonstmuseet som i Kronobageriets gamla
byggnad på Sibyllegatan 2. 16 kamrater från Stockholmsektionen hade hörsammat kallelsen. Det var en av de varmaste dagarna i maj månad med 24oC under
dagen och 18o Kl.24.00.
Det var en intressant upplevelse att titta på allt från dockteater, teater, dans och
musik. Vid ett sminkbord fick den som satte sig automatiskt en mask i ansiktet.
Lennart Rönnberg kompletterade guiden med att i dessa gamla lokaler hade en
gång kronans bageri varit inrymt vilket man också kunde ana när man gick runt.
Alla regementen hade tidigare egna bagerier, i Sollefteå fanns det på Önsta och
hade smeknamnet ”Bullgarien” berättade Lennart.
I en liten monter kunde man se Laura Fitinghoffs Barnen från Frostmofjället
med Gullspira. I Sollefteå får en staty av Gullspira gyllene horn. Statyn avtäcks
den 3 juni på gågatan i närheten av museet.

I en av montrarna kan fyra av de sju barnen från Frostmofjället och geten Gullspira ses.
Sollefteåfödda Laura Fitinghoffs bok om de fattiga och föräldralösa barnen från Frostmofjället må väl om någon bok räknas till de svenska barn- och ungdomsklassikerna.
Foto Bengt-Olof Näslund.

I den här montern med artisters skor ses på översta raden ett par av bröderna Herreys berömda
gyllene skor från ”Diggi loo diggi ley” 1984 och längst ned till höger Björn Ulvaeus stövlar
från "Waterloo" 1974. Foto Bengt-Olof Näslund.

Efter museibesöket intogs en lättare förtäring på en restaurang i närheten eftersom den på museet inte var öppen. PG Kåhrström bjöd in till konsert med
Sigtunas messingssextett den 10 juni kl 1200 och önskade alla välkomna.
Kamratföreningens arrangemang och utflykter är alltid trevliga och intressanta
tillställningar, oavsett om det är i Stockholm eller Sollefteå. Därför framförs ett
stort tack från oss som blivit inbjudna.

Åkersberga den 28 maj 2017
Bengt-Olof Näslund

