
RIDDARHOLMEN 
 
Jag har just kommit hem från en härlig kväll i stan. Jag måste berätta för Dig om den. Jag var 
så glad för kvällen. Först gick jag runt på Riddarholmen. Underbara hus, nog den finaste 
samling gamla stenhus i Sverige på så liten yta. Riddarholmskyrkan med sitt genombrutna 
torn, så speciellt landmärke i Stockholm, vackrare än Globen. Birger Jarl tronar mitt på Birger 
Jarls torg, som är omgivet av alla ”riddarpalats” från 1600-talet. Där bodde nog en del 
”riksdagsmän” från adelsståndet och en del övriga av rikets styresmän. Jag såg det utsirade 
Riddarhuset på andra sidan vattnet – deras sammanträdeslokaler. Vid västsidan av ön såg jag 
Birger Jarls torn – det vita runda tornet, som kan beundras av alla som kommer med någon 
sorts tåg till Stockholm – pendeltåg eller fjärrtåg. I många år har jag beundrat det, när jag har 
åkt in i Stockholm. Jag såg ut över Mälaren, när solen lyste i väster. På ena sidan reste sig 
Söders Höjder, vid vars fot man ser Söder Mälarstrand. På nordsidan sträcker sig Norr 
Mälarstrand från Stadshuset längs raden av de förnäma husen. Vilken vacker stad! 
 
Som medlem i Astrid Lindgren Sällskapet var jag inbjuden till ett program om AL. Lennart 
Hellsing, Barbro Lindgren och AL:s efterträdare som förläggare eller förlagsredaktör 
berättade om AL som ”förläggare”. Det var verkligen oerhört roligt att höra dem. De 
berättade små ”hemligheter”, som man inte hört förut. Hennes dotter Karin var där. Jag 
berättade för henne att jag översatt ett par av AL:s böcker till esperanto. Det tyckte hon var 
roligt att höra. 
 
Det var slut vid åtta-tiden och jag gick ut och såg solnedgången över Riddarfjärden och över 
Mälaren. Solstrålarna förgyllde alla tornen som reste sig runt om mig. Jag tog T-bana från 
Gamla Stan och sedan buss ut på Södertörn. Jag hoppas att Du har glatt dig åt en underbar 
kväll med mig på Riddarholmen! 
 
God natt! 


