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Medlemsbladet berättar vår historia  

-Det ska vara roligt att bo i Brf Stockholmshus 11- 

 

 

Äventyrlig resa för legendarisk julgran - Julnumret 2013 

 

När det närmade sig första advent 2013 så skulle en julgran som stack ut komma på plats. Annika 

och Ingemar Dackéus erbjöd sig att skänka en fantastiskt vacker och spirande gran. En tidig 

lördagsmorgon i november 2013 åkte Annika och Ingemar Dackéus, Lennart ”Limpan” Lindberg, 

Marie-Louise Halvarsson Fisk och Georg Psilander de 15 milen till Länsö i den allra nordligaste 

skärgården i Roslagen. En ö utan fast förbindelse så det blev båt den sista biten.  

 

Ur ett magiskt novemberdis framträdde ön och det kändes lite som att färdas till en annan värld. 

Sommarstugetomten låg dessutom avskild längst norrut på ön omgiven av vackert mossbeväxta 

stenhällar som varit orörda i hundratals år. Runt tomten spred sig ett lugn och en harmoni där djur 

genom åren kommit fram ur skogen och sökt sig till huset som vore det scener hämtade ur en 

Disneyfilm på julaftonen. “En dag stod ett rådjur och tittade in genom fönstret”, berättade Annika 

och Ingemar i reportaget. ”Sedan gick rådjuret iväg och kom tillbaka med två små rådjurskid, som 

om hon ville visa upp dem.”  

 

En sommar flyttade en räv in på tomten och var med familjen varje 

dag en hel sommar och blev nästan som en hemtam hund. Räven 

smög ofta in i huset och plockade med sig skor som den gömde 

ute på tomten.  

 

Inte lika gemytligt har besöken av älgar varit. ”Senast vi kom hit 

upp höll vi på att gå rakt på en älg som stod och gömde sig bakom en enbuske”. Mest spektakulärt 

är den tid på året då säsongen bjuder på övermogna äpplen, överförfriskade på jästa äpplen, 

hoppar älgarna runt och brölar.  Den stora granen rullades in i en presenning och bars ner till 

vattnet på regnblöta stigar där man halkade fram över stenhällarna. Sedan väntade en båtfärd, 

där granen hängde långt ut över både för och akter. Så småningom stod den sedan i Kamelparken 

och spred sagolik stämning… 

  

===================================== 

FRUKTPROMENADEN GÅR NU GENOM HELA TEATERPARKEN 

 

Under senhösten planterades ytterligare flera fruktträd i Teaterparken och en slingrande 

"fruktpromenad" går nu från Bordsvägen 43-45 till hörnan av Kistvägen/Sicklingsvägen. Till 

våren kommer Medlemsbladet med ett större reportage kring alla 

nyplanteringar av träd och blommor. Men vi kan konstatera att 

trädgårdarna är källa till mycket glädje hos medlemmarna.  

 

Här är Björn Norestig från Bordsvägen på plats dagen efter att de 

nya träden planterats i "fruktpromenaden". -"Helt fantastisk 

utveckling av trädgårdarna", var hans spontana kommentar.  
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Ordföranden tackar för sig på stämman 27/1 2022 

 

Jag har suttit i styrelsen sedan 2009 och varit dess ordförande sedan 2012. Samtidigt som jag 

tycker att det har varit ett mycket viktigt och hedersamt uppdrag så gör jobb och studier nu att jag 

är för upptagen. Styrelsearbetet i Brf Stockholmshus 11 har varit ett lagarbete och behöver 

fortsätta att vara det. Föreningen är stor och det är många som behöver engagera sig. Att vi hjälps 

åt och gemensamt tar ansvar för våra hus, våra trädgårdar och för den stämning vi har bland 

människorna i vår förening. Även om det samtidigt är viktigt med kontinuitet så är det förstås lika 

viktigt att fler i föreningen får möjlighet att åta sig ett förtroendeuppdrag. Det är en fantastisk 

möjlighet att få samarbeta med andra medlemmar för att utveckla våra kära kvarter. Hälsar 

ordföranden Georg Psilander. 
 

 

Kallelse kommer i samtliga trapphus 

Årsredovisning och dagordning delas ut i 

samtliga brevlådor 
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Efter att restriktionerna avseende pandemin äntligen har släppts har Elfströms 

kunnat börja arbeta med full kapacitet i våra trädgårdar och planteringar igen.  
 

Man har t ex lagt nya plattgångar på några ställen, där de tidigare plattorna utgjorde 

en klar ”snubbel-fara”…  
 

Vid Bordsvägen 68-70 och  50-52 har för-

bättringar gjorts och det kommer att ske på 

fler ställen i vår förening. 

  

 

 

 

”Kamelparken” har fått ny belysning i form av tre stolpar samt 

ett antal pollare. 

Den stora lampan i 

mitten av parken 

är utbytt mot en som lyser upp bättre.   

Det blir en likadan lampa  i Teaterparken, 

där det också kommer finnas fler 

belysningsstolpar 

och pollare.  

Vid den fina, höga 

grillplatsen på ovansidan av Sicklingsvägen 3 har också en 

belysnings-stolpe satts upp för att ge boende möjlighet att 

nyttja platsen med ex grillfest även på mörkare kvällstid. 
 

På några ställen har all gammal vegetation tagits bort helt och där kommer det 

framöver att planteras helt nytt, både buskar och blommor. 
 

Förändringar i både trädgårdar, planteringar, i våra trapphus och källare är alla ett 

led i vår strävan för en säkrare och vackrare miljö där alla kan känna sig trygga och 

njuta av både blomsterprakt och fruktträd.  Och det är inte slut med det ännu … 

Här är Göran i färd med 

att lägga plattor vid 

Bordsvägen 68 - 70 

Linda (Elfströms) har 

planterat hundratals 

blomsterlökar som kommer 

att förgylla våra kvarter i vår  
Bordsvägen 

50 - 52 
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Halloween 
  

Varför firar vi egentligen Halloween? Vilket är egentligen det "riktiga 
" datumet och hur skiljer sig Halloween från Alla helgons dag?  

Idag förknippar vi halloween med folk som klär ut sig, 
pumpor med läskiga ansikten, godis och skräck. 
Men varifrån kom dessa traditioner från början? 

Halloween kom till USA på 1800-talet med irländska 
invandrare. Ursprungligen var Halloween en keltisk 

högtid då man firade nyår - därav firas det alltid just den 31 oktober. Kelterna trodde att de döda reste sig 
från sina gravar för att sätta skräck i de levande. Därför klädde man ut sig i skräckinjagande masker och 
andra förklädnader för att skrämma bort gengångarna och för att de skulle tro att även de levande kelterna 
var döda. 

Men eftersom det också var ett gammalt år att ta farväl av och ett nytt år att hälsas välkommet blev också 
Halloween en festfylld afton. Själva Halloween kommer från "All hallows eve" - alla helgons afton. 

Till Sverige kom Halloween att uppmärksammas ordentligt i början på 1990-talet och är alltså en rätt ny 
högtid för oss. 

 

Alla helgons afton 

Därför är det kanske inte så konstigt att det är lätt att blanda ihop Halloween med den kristna högtiden Alla 
helgons dag - men de har faktiskt ingenting med varandra att göra. Alla helgons dag infaller alltid den första 
lördagen mellan 31 oktober och 6 november och firas till martyrer och helgons ära.  

Det är inte bara människor som vill klä ut sig och försöka skrämmas, det finns ett helt gäng fyr-beningar på 
Pyttelitens Hunddagis också, som tillsammans med Filippa, Kevin, Rebecka och Emelie gick några varv runt 
om i våra kvarter … så nu undrar vi – blev Ni rädda ??? 
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Monika Risberg-Jansson har utvecklat en omtyckt lokal 

SECOND HAND-RUMMET SOM NYTT 

Framväxten av en kvartersbutik för inredning, husgeråd, spel, lek och läsning 

 

I flera år har vi haft ett second hand-rum som varit populärt bland medlemmarna. Nu kan 

Medlemsbladet meddela att Second Hand-rummet fått ett ansiktslyft som tagit verksamheten till 

nya höjder. Monika Risberg-Jansson från Bordsvägen har nämligen 

blivit ansvarig för Second-handrummet. 

Numer är allting välsorterat som i en liten 

kvartersbutik. Några nya hyllor är också 

införskaffade. Monika har sedan sorterat alla 

böcker efter både ämne samt placerat dem i 

bokstavsordning. Glas, tallrikar och annat 

husgeråd har hon tagit hem och diskat så det är skinande rent och fräscht. 

Second hand-rummet har lite av varje och speciellt är innehållet tilltalande 

för den som sätter bo eller som vill hitta någon 

leksak till sitt barn. Det syns också att Monika tänker 

på att årstidsanpassa innehållet för besökaren möts så här i adventstider 

av julsaker.  

 

 

   WALTER FANN FAVORITBIL I SECOND 

                      HAND-RUMMET 

 
När Medlemsbladet besöker Second Hand-rummet så träffar vi 
några av medlemmarna i full färd med att fynda. Hanna och 
sonen Walter är nyinflyttade i höghuset på Knektvägen och 
gläds åt att ha Second Hand-rummet i bottenvåningen. Hanna 
berättar att hon och Walter är jätte-förtjusta i möjligheten att 
fynda. Walter är närmast lyrisk över att ha funnit en ny favorit, 
en leksaksbil som han med stor entusiasm kör runt med på 
asfalten. Mamma Hanna ler och konstaterar att den där kommer 
han att somna med i kväll.  
 

 
Samtidigt kommer Maud Skog från Kistvägen för att slänga saker i 
Grovsoprummet men en snygg retro-bricka fångar Monikas intresse, 
“den kommer att göra sig bra i second hand-rummet”, säger hon. Maud 
Skog konstaterar att det är roligt när medlemmarna på detta sätt kan 
hjälpa varandra och låta saker komma till nytta och glädje i andra hem. 
 

 

 

  ---------------------------------------- 

 

Second Hand-butiken har samma öppettider som Grovsoprummet, kl. 18-20 varje onsdag. Du 

lånar en speciell blip av den som förestår Grovsoprummet och går sedan och fyndar. Detsamma 

gäller för dig som vill skänka saker till Second Hand-rummet. Då kan du i grovsoprummet få hjälp 

med att bedöma vad som passar i Second Hand-rummet. Det andra kan du då lämpligen lämna 

i containern i Grovsoprummet. 
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En liten flicka …  

en kort och sann historia om förr i tiden   
 

 

Den här historien börjar vid tiden för första världskriget. Första världskriget utspelades mellan 

28 juli 1914 till 11 nov. 1918 och var en världsomspännande militär konflikt centrerad i 

Europa. Denna konflikt engagerade alla av världens stormakter, samlade i två motsatta 

allianser. De allierade och Centralmakterna. 

Sverige liksom Danmark och Norge förklarade sig vara neutrala under första världskriget. 
Finland tillhörde Tsarryssland sedan 1809, vilket innebar att Sverige hade en landgräns 
gemensam med en av de krigförande stormakterna. Dit hörde även Åland som dock sedan 
Krimkriget hade en särställning som en demilitariserad zon.  

******                                                                                                                     
 

I november 1913 föddes en liten flicka som nummer sju i en 

syskonskara. Det var ganska precis åtta månader innan det första 

världskriget bröt ut och tiderna var redan då knappa och tillgång på 

mat och andra förnödenheter var inte särskilt stor. Den lilla flickan, 

som döptes till Signe Charlotta växte upp med sin familj på Stora 

Nygatan i Gamla Stán – mamma, pappa och fyra äldre syskon (de två 

äldsta hade båda avlidit före ett års ålder). 

 

 

Statens livsmedelskommission med underlydande byråer fick med anledning av bristen på 

livsförnödenheter i uppdrag att importera brödsäd och fodermedel, så länge det var möjligt. 

Kött, fläsk, ägg, smör och fisk ställdes under ransonering, och försäljningen av dessa reglerades. 

 

När sedan kriget bröt ut blev tillgången på mat ännu sämre och det gjorde bl a så att lilla Signe 

blev sjuk i ”Engelska Sjukan” (Rakitis), som är en bristsjukdom som främst drabbar små barn.  

 

Signe kunde inte längre gå själv – utan blev tvungen att bära  s.k 

”järnstöd” på båda sina ben och tillbringa flera av sina barndomsår på 

institution (kallades då för vanföreanstalt). Att få komma hem på 

permission var inte möjligt utan hennes föräldrar fick komma och 

hälsa på bara någon gång ibland.   

 

Den hjälp som Signe fick där renderade dock i att hon så småningom inte behövde sina järnstöd 

längre och fick istället tillbringa en sommar med rehab på ett ”vilohem” och då tillsammans 

med sin mamma, Hilma.  

 

På vilohem 

med mamma 

Blyerts-teckning av Signe ca 1920 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norge
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutralitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsarryssland
https://sv.wikipedia.org/wiki/1809
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85land
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krimkriget
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_demilitarisering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_livsmedelskommission
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6ds%C3%A4d
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4sk
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg_(livsmedel)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ransonering
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När det sedan var dags att börja skolan blev det i S:t Nicolai skola i Gamla Stán 

där Signe fick gå i samma klass som sin två år äldre syster Elsa. Elsa var både 

klen och gravt hörselskadad och behövde mycket hjälp.  Det var där som Signe 

lärde sig att visa omtänksamhet om de som hade det svårt och speciellt om de 

som inte kunde höra – Signe blev en tolk för sin syster. 

  

Familjen hade det knapert på många sätt.  Det delades bl a ut mjölk på 

Kornhamnstorg, främst till behövande barnfamiljer och en gång när den ene 

brodern var iväg för att få sin mjölk-kruka fylld, berättas det att han satte sig i 

porten och drack upp allt ur krukan själv.  Mamma Hilma blev inte arg – trots att 

de andra barnen nu blev utan mjölk denna dag - hon förstod att han var så utsvulten 

så det inte gick att motstå.  

 

Systern Elsa, som pga sin hörselskada var medlem i  

De Dövas Förening, en förening som grundades 1868 

under namnet Dövstumföreningen och nu heter 

Stockholms Dövas Förening. 

Genom att Signe följde med sin syster vid möten och 

träffar där - fann hon redan som 15-åring sin blivande 

man Sven, som var född 1914, helt döv och som också 

var medlem i De dövas Förening.  
 

Sven växte upp på Kungsholmen, S:t Eriksgatan 22 

(numera nr 44) tillsammans med sin mor och far, sin 

syster och båda tvillingbröder. De bodde i samma hus där Sveriges siste bödel, 

skarprättare Gustaf Dahlman också bodde.   
 

Om Sven kan berättas att hans far drabbades av den tidens gissel – tuberkulos, 

och tillbringade en lång tid på sanatorium innan han gick bort 1928, då Sven 

 endast var drygt 13 år gammal.   
 

 

På sanatoriet fördrev Svens far tiden med att  

kreta ”gubbar”, vilket resulterade i att han blev  

uppmärksammad som ”En ny Döderhultare” … 

 

 

Livet för Svens mor och barn blev efter faderns 

bortgång både svårt och fattigt och man tvingades ”gå 

till fattigvården” för att få hjälp med bl a mat.  Det hände att Sven och hans bröder fiskade efter 

Braxen-fiskar i de avloppsbrunnar som fanns på gatan och de kunde också få (till en billig 

penning) de överblivna franskbröd som butiken hade kvar vid stängningsdags på lördagen. 
 

Signes och Svens gemensamma liv är sedan en helt annan historia, som kanske kan berättas en 

annan gång, men man kan ändå nämna att ett av deras barn har nu i november 2021 bott i vår 

förening i femtio år !   

Konfirmation 

Signe till vänster 

Signes läsebok 1924 

Signe o Sven  

som tonåringar 

Gustaf 

Dahlman 

Skarprättare 

stod det på 

dörrskylten 

Ett tidningsurklipp från den tiden 

  



9 
 

Lucia (latin för 'den lysande', 'ljusbärerskan'), född cirka 283 i Syrakusa, Sicilien, död 304 i Syrakusa, var 

jungfru och sedermera martyr och helgon. Luciafirandet i dess nuvarande form är en tämligen modern 

tradition som blev populär under 1920-talet.  

Luciafirandet i Sverige har en brokig bakgrund med flera influenser. Det äldsta 
belägget för en vitklädd Lucia som uppvaktar på morgonen är från år 1764, på 
Horns ett högreståndsboställe i Västergötland. Denna Lucia hade änglavingar 
och bar ljusstakar i händerna. Seden förekom framför allt i Västsverige och spred 
sig först i mitten av 1800-talet till universitetsstäderna och till olika organisationer 
i landet. På Skansen inleddes luciafirande på 1890-talet som ett försök att 
gestalta folkliga festseder. 

Sin nuvarande karaktär fick luciafesten vid förra sekelskiftet, men den förstärktes 
efter en tävling i Stockholms Dagblad 1928. Där fördes den vinnande lucian i 
procession med elektriskt ljus i huvudkronan. Tävlingskonceptet spreds till andra 
tidningar och på så vis trädde luciagestalten in i den massmediala offentligheten. 

Helgonlegenden om Lucia handlar om Lucia från Syracusa, som brändes på bål för sin kristna tro. Ett mirakel 
inträffade när lågorna vek undan, men till slut dödades hon av ett svärd. Innan hon dog skänkte hon sina 
ögon till en beundrande man, men genom ett mirakel fick hon synen åter. Enligt legenden skall detta ha skett 
den 13 december. 

I det svenska bondesamhället betraktades lucianatten den 13 december som årets längsta. I den folkliga 
föreställningsvärlden var lucianatten farlig: Övernaturliga väsen var i rörelse och exempelvis talade djuren. 
Själva namnet Lucia kommer av latinets lux, som betyder ljus. I folklig tradition förknippades namnet genom 
ljudlikheten emellanåt med Lucifer, Djävulen själv. Ibland förknippades Lucia med det övernaturliga: I norra 
Sverige finns sägner som berättar att hon var en bergfru som på lucianatten anförde de övernaturliga väsen 
som var i rörelse. 

Luciadagen var en festdag, särskilt i Västsverige. Där kallades den för ”Lille julafton” eller ”Lusse långnatt”. 
Den som hade möjlighet åt mat i stora mängder. På vissa håll åt man tre frukostar, och det finns uppgifter 
om att även drängar och pigor bjöds på kött. Lussebruden, som förekom på vissa håll, var en skämtbrud som 
ibland var klädd i halm eller en halmdocka som man kunde dansa med. En tidig beskrivning av en vitklädd 
Lucia med ljuskrona berättar faktiskt om en dräng i Skinnskatteberg 1820. 
Könsöverskridande teman med lekfull karaktär är klassiska inslag i ritualer 
och folkligt berättande som ger komiska glimtar in i karnevalens upp- och 
nervända värld. 

Under 1800-talet uppträdde Lucia antingen ensam eller med en eller två 
följeslagare. När processionen flyttade in i städerna växte luciaföljet med 
tärnor och stjärngossar. 

Melodin till luciasången härstammar från Italien, förmodligen med en folklig förlaga. Den svenska texten 
skrevs under 1920-talet och gavs då ut i en sångbok i samband med att luciafirandet växte. 
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Julölen – viktigare än maten … 
Att ”dricka jul” var ett uttryck som användes redan på 

vikingatiden! Och att kunna brygga ett gott öl var förr en 

kunskap som stod mycket högt i kurs. En inte så fager  

hustru, men som var duktig på ölbryggande uppskattades 

betydligt mer än en aldrig så skön maka som inte var lika 

skicklig i konsten. Vid bryggningen tog man hjälp av alla 

tänkbara övernaturliga krafter, men i Skåne lämnade man 

ingenting åt slumpen. För att få ordentlig styrka på ölet 

brukade man sätta ner ett halvt stop brännvin i ölkaret,  

Det hjälpte – varenda gång! 

Baka Pepparkakshus 
Att baka pepparkakshus är en konst som 

några behärskar till fullo. För andra blir det en 

smärtsam erfarenhet vid närkontakt med det 

smälta sockret. 

Seden att baka pepparkakshus kommer från 

1800-talets Tyskland, men det kan inte 

uteslutas att ett och annat hus bakades redan 

tidigare. Under 1900-talet blev det riktigt 

populärt, och när välståndet ökade efter 

andra världskriget fick många råd att unna sig 

den här typen av juldekorationer.  
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Motvilligt julbad 
Ännu i slutet av förra seklet var julbadet ofta det enda man fick under hela året. På 

1700-talet var julbadet ofta ett bastubad, men seden att bada bastu dog ut i stora 

delar av landet så julbadet blev ett vanligt karbad. Man badade i en stor balja eller i 

djurens dryckesho. Oftast männen först, sedan kvinnorna. Badvattnet, där 

årsgammal smuts från många människor samlats, togs tillvara. På många håll i 

Sverige var man övertygad om att korna blev motståndskraftiga mot sjukdomar om 

de drack vattnet. 

 

Julbockens förflutna 
Den ser så söt ut där den står bredvid granen, den lilla julbocken i halm, men en gång representerade den dock 

djävulen. Medeltidens mäktigaste helgon var Sankt Nicolaus och när man under jultiden – på menlösa barns dag – 

ofta gestaltade hans mirakler hade man också med en fjättrad bock in, för att visa att Nicolaus hade makt även 

över bocken – djävulen.  
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Adventskalender med luckor 

- Hur många dagar är det kvar till julafton ? Säg den förälder som inte har hört den frågan. När mamman till den 

tyske gossen Gerhard Lang hade tröttnat på frågan beslutade hon sig, för drygt 100 år sedan, att göra något åt 

saken. Den resoluta mamman ställde sig och bakade 24 kakor. Sedan gjorde hon 24 små paket och gav lille  

Gerhard besked om att han fick öppna ett paket varje dag så att han själv kunde hålla reda på dagarna. 

Och Gerhard glömde aldrig sin mors idé. Omkring 1920, när han hunnit bli vuxen, lät han göra den första 

adventskalendern. Succén blev enorm!  

Till Sverige kom adventskalendern 1934, och nu finns det nog nästan 

inga barn som inte har haft en adventskalender någon jul … 

 
       Från surtomte till jultomte ! 
Jultomten har utvecklats ur flera olika figurer, bl a Sant Nicolaus och den nordiska 

tomtegubben. 

Den ursprunglige tomten var ett väsen som skyddade gården. En besvärlig, humorlös, snarstucken 

liten figur som man dock fjäskade för på alla sätt. Om man lyckades hålla honom nöjd, då gick allt väl. 

Skörden blev god, korna gav mycket mjölk och drängarna höll sig nyktra.  
 

Han bodde i lagården eller i stallet. Stor i maten var han inte heller. I stort sett räckte det att ställa fram mat på 

helgdagsaftnarna, framför allt till jul. Gröt med smörklick, pannkakor och gärna en sup uppskattade han. Han var 

gråklädd och stor som en fyraåring. Ganska olik den rundmagade rödklädde och fryntlige tomte som kommer med 

klappar numera. 
 

Det sena 1800-talets illustratörer byggde vidare på idén och gestalten och den lilla gårdstomten smälte samman  

med den amerikanska varianten Santa Claus. Han är en tjock och rödklädd äldre 

man som skapades på 1800-talet och beskrivs som gladlynt och överviktig. 

Ansiktet pryds av ett långt vitt skägg och näsan är röd. Santa 

Claus åker runt i en flygande släde dragen av åtta namngivna 

renar och tar sig ner i husen genom skorstenen. 
 

Traditionen att ge varandra gåvor kom till Sverige under 

1700-talet och under förra seklet fick tomten jobbet som 

julklappsutdelare.  Innan dess fick ofta julbocken uppdraget. 

 

 
 

 
Älskade julbonader 
Lagom till advent börjar vi plocka fram dem ur förrådet för att skapa den rätta 

julstämningen. Tomtar, granar, ljusstakar och änglaspel får pryda våra hem 

under årets sista månad – och så bonaderna förstås. Bonaderna var 

ursprungligen målade på lin eller lump. Vid förra sekelskiftet blev de broderade 

bonaderna populära. Bonaderna fick en stor spridning genom tidens då nya 

postorderföretag. I kataloger från bl a Åhlén & Holm kunde man hitta färdiga 

broderisatser. Ungefär samtidigt som de broderade bonaderna ökade i popularitet började också allt fler tryckta 

varianter dyka upp. I början av 1900-talet inleddes en massproduktion av julbonader av papper … De blev också 

tillräckligt billiga för att spridas. 
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Ett träd spirar på balkongen 

och blir som en fyr för tomten 

och hans renar när de 

kommer farandes på 

julaftonen 

Som ett litet vattenfall av små lampor 

som rinner ner på balkongen och 

upp på motsatta kanten 

Klassiska julstjärnor i två fönster 

flankerar en fint upplyst balkong. 

Det hela ramas in och förstärks 

med en tredje stjärna i fönstret 

hos förskolan i källaren 

Adventsbelysningen samspelar 

med nya belysningen i 

Sagoparken i förgrunden samt 

med tunnelbanan i bakgrunden 

Det magiska blå skenet som 

gör att man tror sig vandra 

runt i en sagobok 

Stjärnfall ut över balkongen 

där kristallkronan glimmar i 

mörkret 

Hela fasaden är 

sagolikt vacker av 

alla gnistrande lysen 

på alla balkonger  

Makalöst – det ser nästan ut 

som om adventspyntet runnit 

ner genom balkongen till 

våningarna under 

En vägg av ljus och en 

vacker stjärna bakom ett 

trolskt träd 
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MEDLEMSBLADET HAR EFTER MOGET ÖVERVÄGANDE UTSETT FÖLJANDE SEX VINNARE  

 

 
 

 

 

 

 

 

Hela fönstret fylls av glittrande 

stjärnor som sedan sprider sig 

ut på balkongräcket 

Balkongen badar i adventsljus 

och det ser ut som om en raket 

just är på väg att lyfta … månne 

med önskelistor till tomten 

Stjärnan sprider ljus i hela 

fönstret och de färgglada 

ljusen glimmar 

Som en port av ljus där 

tomten kan komma fram 

med både släde och 

julklappar 

Det blinkar och glittrar helt 

magiskt i hörnet 

Helén Engdahl för den 

gnistrande granen på sin 

balkong 

Kevin Stierne och  
Tusse Chiza för den julglädje de 

sprider i kvarteren 
 
 

Gösta Gustavsson för 

det stjärnfall som sprider 

sig från fönstret 

Eva och Ilon Carlander för 

det ”vattenfall” av ljus, 

som rinner ner till ,,, 

,,, Asha och Malcolm 

Lepistö, där balkongen 

flödar av ljus som sprider 

sig omkring  

Cecilia Törnbom för att  

balkongen flödar av ljus 
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MEDLEMSBLADET DELADE OCKSÅ UT NÅGRA HEDERSPRISER TILL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTISER I KORTHET  

                     

 

 
 
 

 

Julgranar … 
När julen är slut – och det är dags att kasta ut granen … så påminner vi om att Du INTE  får kasta  

den i föreningens kompost.  

 

.   

 

Nu har åtgärder pga OVK (obligatorisk ventilationskontroll, som 

utfördes för ett par år sedan) äntligen kunnat sättas igång i 

föreningen.  Det innebär att Ni sannolikt får besök av dessa två 

trevliga ”hantverkare”…   

Gustav och Charlie byter bl.a  ut felaktiga ventilationsdon i alla 

våra badrum. 

Festlokalen … 
Nu när restriktionerna avseende Pandemin har lättats på – så kan Du nu få hyra festlokalen igen. 

Kontakta vår Fastighetsskötare och få alla uppgifter.  Trevlig fest ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Sofi och Melvin 

Berglund-Kock där alla 

färgade ljus bara flödar 

ut på balkongen   

Susanna Strand för den 

port av ljus som visar 

vägen för tomten 

Birgitta och Bosse Erlandsson 

för det blinkande ljus som 

lyser upp hörnet 

Sinikka Sarela har varit som en extra 

mormor/farmor hos grannfamiljen 

Annika Rubin-Stefan Hemansson i  

30 år. Här står dörrarna ofta öppna 

och bildar en familjär grannsämja … 

Det magiska blå ljuset på balkongen 

är en gåva från Sinikka till sina 

grannar 



16 
 

 

 
 

 

 

 

**************************************************** 

                             
 

                                   FÖRENINGSGRUPPEN 
                                  BRF STOCKHOLMSHUS NR 11 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Georg Psilander   Annika Dackéus 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Medlemsbladets redaktion                                            


