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I december fick föreningen av Sö-
dertälje kommun en jubileums-

gåva på 10.000:- att användas för 
något ändamål av bestående vär-
de. I samma veva fick föreningen 
en gåva på samma belopp från en 
privatperson. I december dog vår 
hedersledamot Anne-Sophie Eck-
erbom (se sid 22). Hennes hetaste 
önskan var att de pengar som finns 
i hennes fond skall användas till ut-
smyckning av trädgården vid Wen-
delas Hus. I denna fond  finns i dag 
ca 50.000 kr. Föreningens styrelse 
har besluta att dessa tre belopp skall 
bilda grundplåten till en skulptur av 
Wendela Hebbe i Vänortsparken 
vid huset. Allt detta under förutsätt-
ning att kommunen är med på no-
terna och att vi lyckas skaffa fram 
minst lika mycket pengar till.

Vi vädjar nu till alla konst- 
och kulturälskare i vår när-

het. Häri inräknas inte bara  last-
bilsföretag och läkemedelsföretag 
utan också allehanda privatper-
soner med blygsammare kassa. 
Skänker du 1000 kr eller mer får 
du ditt namn på tavla.

En Wendelaskulptur i 
vänortsparken
naturligtvis !
Den 8 september infaller Wendela Hebbes födelsedag. 

Då kommer Wendelas Vänner att dela ut Wendelapri-
set för bästa socialreportage under 2006 och 2007. Ett 30-
tal nomineringar från hela landet har hittills inkommit. Det 
vore väl ytterst spännande att samma dag kunna avtäcka en 
skulptur föreställande landets pionjär som just socialrepor-
ter det vill säga Wendela Hebbe. Hur skall detta gå till? Jo, 
realistiska möjligheter finns. Så här ligger det till.

Vem blir skulptör
Carl Gustaf Ekberg heter skulptören 
som kommer att skulptera Wendela. 
Efter karriär i näringslivet  fick Ek-
berg sin utbildning av den välkände 
skulptören Axel Wallenberg i den-
nes ateljé i Stocksund.  Han har där-
efter varit utomordentligt produktiv 
och framgångsrik. Härintill visas 
hans porträtt av Margareta Delle-
fors i Dalhalla, som han fått mycket 
beröm för. Det är något i den stilen 
vi tänkt för Wendela Hebbe. På an-
dra sidor i detta nummer av Avisan 
kan du se fler exempel på Ekbergs 
konst. Se också www.cgekberg.com

Om vi bestämmer oss 
inom ett par månader har 
Ekberg lovat att ha en 
modell klar i maj för god-
kännande och kan sedan 
ha den klar för avtäck-
ning på Wendelas födel-
sedag den 8 september.

Dalhallas skapare Marga-
reta Dellefors förevigad av 
Carl Gustaf Ekberg.

Så här gör du för 
att vara med:

• Sätt in ett valfritt belopp på 
föreningens konto 985920-8 
(Wendelas Vänner). Skriv 
skulptur på talongen.

• Eller skriv ditt namn, adress 
och belopp på lista i Wendelas 
Hus. Vi fakturerar när det blir 
aktuellt.

• Eller ring vår kassör Kerstin 
Holmerin (08-55086675) och 
tala om att du vill vara med. 
Vi fakturerar när det blir 
aktuellt.

Om projektet mot förmodan 
inte blir av betalar vi tillbaka 
inbetalt belopp.


