
Måndag 16 mars, dagsresa till Stallarholmen och Strängnäs

Vi blev ett rejält decimerat antal medlemmar som avreste från ett regnigt Bålsta för att besöka konstnärs- och 
musikerparet Lena och Gösta Linderholm. 
Coronaviruset Covid-19:s spridning i Sverige, med de första dödsoffren inrapporterade, resulterade
i många avbokningar endast 1-2 dagar innan avresedagen. Besöket kunde ej avbokas med så kort varsel. 
Istället för 52 deltagare och 15 på reservlista blev vi 30 st som följde med på resan.

Under nedresan  till Strängnäs delgav undertecknad en historisk återblick över resmålet. De tidigaste spåren av 
människor härstammar från 6000 år f.Kr. 

Domkyrkan började byggas under medeltiden omkring 1260 med en första invigning 1291.
De flesta av landets domkyrkor började byggas under 1100-1300 talet. 
Medeltiden i Sverige anses ha börjat 1060 eller vid Sveriges kristnande och varat till 1520. 
Dominikanermunkarna lärde oss använda tegel vid byggande och tegelsten har använts vid uppförandet av 
kyrkan. Kärnkyrkan blev klar 1330 och kompletterades med högkor, sakristior, torn och sidokor under 
påföljande sekler. Den nuvarande tornhuven tillkom 1743 efter en tidigare brand. Den senaste större 
restaureringen färdigställdes 1910 när korinredning med orgelfasad tillkom.
Framför koret på var sin sida finns Karl IX:s och Sten Sture den äldres gravvårdar. 
Vidare redogjordes för Karl IX:s släktförhållande i Vasaätten samt stölden i juli 2018 av Karl IX:s och 
drottning Kristinas begravningsregalier, där två kungliga kronor och ett riksäpple i guld stals från en monter. 
Värdet beräknades till 65 miljoner kronor. Föremålen återfanns svårt demolerade och två personer i 20-års 
åldern åtalades och dömdes 2019 till fleråriga straff.
Kyrkan anses vara den svenska domkyrka som har kvar mest av sin medeltida karaktär.

Eftersom vi har en pågående pandemi informerades om den utan konkurrens värsta pandemin, som inträffade 
under medeltiden, nämligen digerdöden eller svarta pesten. Den började i Kina 1334 och
spreds till Europa 1347. Den förekom i tre pestvarianter: böldpest, lungpest och blodpest. De två sistnämnda 
ledde till nästan hundraprocentig dödlighet. Vid den första pestvågen dog uppskattningsvis 500.000 människor 
av Sveriges befolkning, 25 miljoner i Europa samt 75 miljoner globalt. Den drabbade Sverige 20 ggr mellan 
1350 - 1713. I Stockholm dog nästan 25 % av befolkningen i pesten 1710-1711.

Återblicken avslutades med en kortare information av näringslivet där den biotekniska industrin är av stor 
betydelse med bl.a. läkemedelsföretaget  Pfizers produktionsanläggning. Fermenta AB blev känt för 
allmänheten genom Refaat El-Sayeds köp av bolaget från Astra och Kabi. Det blev en rekordartad börskomet i 
början på 1980-talet. Efter Björn Gillberg:s avslöjande av Refaat:s falska doktorshatt i biokemi blev det fritt 
fall av aktievärdet. Refaat El-Sayed tvingades avgå under mycket uppmärksammade former. Företaget är 
numera upplöst.

Vid framkomsten till Stallarholmen började besöket med busskaffe, tillsammans med Lena som mött upp på 
parkeringen intill industribyggnaden vid Mälaren. Det gråmulna vädret i Bålsta hade nu utbytts till strålande 
solsken.
Lena berättade att byggnaden tidigare inrymt ett företag för bleckplåtstillverkning av husgeråd. Numera 
tillverkas sådana produkter i rostfritt  material, förtennad tunnplåt används möjligen i konservburkar och 
liknande föremål.

Stads- numera Kommunvapnet, har förekommit i stads sigillet sedan
medeltiden och föreställer apostlarna Petrus och Paulus. Petrus med
nyckel och Paulus med svärd i händerna. Dessa attribut är symboler 
för rättvisa och bestraffning. Nyckeln öppnade porten till
himmelriket för rättrogna.
Svärdet för bestraffning kan i detta fall ha betydelsen att Paulus själv
blev avrättad genom halshuggning.



Efter hennes lättsamma och personliga presentation av sig själv och deras butiks-, utställnings- och lagerlokal 
fortsatte föreläsningen inne i lokalen. Lena berättade på sitt lediga och humoristiska sätt om sitt konstskapande,
ett omfattade måleri i olika konstarter: färgsprakande original målningar, litografier, färgtryck på dukar, tyger, 
ekologisk bomull, textilier och keramik. 

Hennes motiv domineras av blommor, frukter, prinsessor och änglar i glada färger. Lena och Gösta har skrivit 
flera böcker tillsammans. Efter en dryg halvtimmes föreläsning med många skratt, gavs tillfälle att på egen 
hand titta på deras mångsidiga skapande. Deras konst har influenser från miljöer i Provence och Härjedalen, 
platser där de bor och besöker omväxlande under året. De konstnärliga generna har ärvts av dottern Emilia och 
sonen Hampus. Några av Emilias konstverk kunde beskådas i utställningen, dessutom är hon operasångerska. 
Hampus spelar cello och är med i Göteborgsoperan.



Under rundvandringen passade vissa av oss på att vila trötta ben i en gammal slottsmöbel som placerats i 
lokalen. Besöket avslutades med många inköp i butiken, innan vi steg på bussen för färden till vårt lunchställe, 
Megs Kök & Trevligt.

Vi serverades en välsmakande lunch med sallad, bröd, lättdryck, kycklingbröstfile med lavendel- touch samt 
morotskaka och kaffe. Till kaffet underhöll Gösta med sång och gitarrspel. När han slog an de första ackorden 
på gitarren och började sjunga, var det som om tiden stått stilla. Hans ljusa och speciella röst är synnerligen 
välbehållen efter 60 år i musikbranschen. Han började som tonåring med klarinettspel i Jazz Doctors och har 
under årens lopp uppträtt i och med flera grupper.

Inledde solokarriären 1973 och har spelat med ett flertal av våra mest kända artister. Vi fick lyssna till många 
välkända låtar från hans omfattande låtskatt bla. Brittas Restaurang, ”Rulla in en boll och låt den rulla”, När 
morgonen gryr, Det brinner i en soluppgång, Hjärtats symfoni, Kristofferssons  Me & Bobby McGee med 
flera. Göstas ibland sanslösa berättelse om musikerminnen framkallade många skratt. Förmågan att småprata 
och handskas med åhörarna visar vilken proffsighet han besitter. 
En tävling om vad ägaren till restaurangen i visan han skull sjunga hette, besvarades av Birgitta Andersson 
innan frågan färdigställts. Hon mottog en CD-skiva för ”Britta”, som naturligtvis var det rätta svaret. De flesta 
av oss lämnade lunchstället med ett leende på läpparna, när det blev dags för vårt sista besök för dagen, hemma
hos paret Linderholm i deras kulturmärkta 1800-talsvilla i Strängnäs.



Lena tog emot i hallen i den herrgårdsliknande villan med rum på varje sida, trappa upp till övervåningen, och 
innanför hallen ett salongsliknande rum med antikt bord och kakelugn, avdelningar för deras måleri och 
författarskap, rekreations- och köksavdelning. 

Lena berättade om byggnadens historia, en skrattdrypande berättelse om en uppstoppad svan mm. I 
”herrummet” signerade Gösta boken ”In kommer Gösta” med minnen från sitt långa musikerliv. Många av oss 
inhandlade var sitt exemplar.  Lena visade trädgården med växthus och medelhavsväxter, innan besöket 
avslutades med godis och ett glas rosévin. Varje deltagare erhöll en gåva som minne av besöket. Damerna 
Lenas bok ”Min Cancer tröstebok” och herrarna ”Lenas & Göstas Brödbok”.

Stort tack till paret och glädjespridarna Lena och Gösta Linderholm för ett mycket uppskattat besök.

Skrivet av Lennart Olofsson,  foto Lennart & Sonja


