
Möt Stockholm och
stockholmarna tillsammans
med Lars Epstein –
passionerad fotoboksamlare,
DN-fotograf sedan 25 år och
urstockholmare.

Prenumerera på RSS

Skriv ut

SENASTE INLÄGGEN

”De utsattas dag” i
Götgatsbacken

Grodkollen invigd på
Långholmen

Multifunktionshuset börjar ta
form

Med våren kommer
gatuartisterna

Lille Brynnilz grändh från
1500-talet uppgrävd för en
dag

Besök på
graffitiutställningen i
Snösätra rekommenderas

Vitsippan uti backarna står
…

En snok och en huggorm
visade sig i
Hammarbyskogen på
söndagen

Knökfullt i skivaffären

Fotofest i Kungsträdgården

KATEGORIER

Aktion 65

Allmänt 150

Arbetsliv 21

Arkitektur 296

Det gamla Lugnet snart tillbaka
Skrivet av Lars Epstein 20:24, 18 augusti 2014 i kategori Allmänt

Båten målas av Kim Bergqvist (högst upp) och Roger Josefsson.

Ingenting återstår av det gamla industriområdet Lugnet. Allt är rivet. Här
breder nu Hammarby sjöstad ut sig. Men snart är Lugnet tillbaka,
atmosfären åtminstone, i form av en lekplats utformat som ett båtvarv i
Anders Franzéns park söder om Danviks plats.

Tor Svae (till höger) diskuterar varvsfrågor med två medarbetare.

Det låg också ett bårvarv alldeles i närheten som en gång i tiden
reparerade Vaxholmsbåtar, berättar mannen bakom den originella
lekplatsen, konstnären Tor Svae (som också utformat den originella och
populära lekplatsen i Bryggartäppan på söder med motiv från Per Anders
Fogelströms romanserie som inleddes med Mina drömmars stad).
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RÄTTELSE 2

Översikt över ”Anders Franzéns båtvarv” för barnen. 

Själva båten kom på plats på tisdagen. Den började genast målas av Kim
Bergqvist och Roger Josefsson. Varvet består av ett antal minibyggnader
i flera våningar där barnen kommer att kunna hantera mängder med
rattar och knappar och spakar på gamla originalkonstruktioner som Tor
Svae har lyckats få från olika båtvarv.

Dykarklockan och båten.

I snickeribyggnaden kommer verktyg att finnas. I bostadshuset är det kök
på nedervåningen och vardagsrum på den övre. Varvsdirektörens kontor
är utrustat med skriv- och räknemaskin och en klocka som kan klämta
och förkunna lunchrastens början eller slut för de små varvsarbetarna.

Mekaniska verkstaden med atmosfär av Lugnets gamla
industriområde.

Den mekaniska verkstaden i gulbrun korrugerad plåt är som hämtad
direkt från gamla Lugnet. I den riktiga dykarklockan ska barnen få pumpa
in luft och i det handdrivna kvarnhjulet pumpa in vatten så att det snurrar
och producerar el för att få lamporna att lysa.
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Boningshuset i två våningar.

Möjligen kommer också ett åtta meter högt periskop att ingå i den
fantasifulla äventyrslekplatsen som invigs i början av september. Just nu
pågår slutspurten i färdigställandet. Det är knappast en vågad gissning att
en av stans mest spännande lekplatser är på gång.

Det vattendrivna ”elverket” under uppförande.

Jag skulle önska att Tor Svae också kunde få uppdraget att göra en
lekplats i samma anda i den s.k. Timglasparken i nya Hagastaden, dvs.
Norra station, och då med ånglok, räls och andra tågmotiv. Kanske ett
klockhus också i miniatyr.

Dela med dina vänner

”Vetlanda tar guldet”
Favorit i år igen. Favorittippade Vetlanda ska
försöka ta SM-guld i speedway två år i rad.

SENASTE NYTT

Åtalad för sexbrott – men kan få spela i helgen
20:11

STCC-tävling hotar prinsens smekmånad 18:26

Ebba Busch Thors man kan ta unik
fotbollsledighet 17:23

Succébok om Le Pens land
Sålde 200.000 på en månad. Édouard Louis berättar
om en våldsam industriort. Hans råa
barndomsskildring slog ner som en bomb i Frankrike.

SENASTE NYTT

Alla programledare lämnar ”Top gear” 17:04

Muminserierna nominerade till tungt pris 16:35

Robotjournalistiken här för att stanna 15:35
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