
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev mars 2020 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i 

februari 

 

 
10 februari besökte vi riksdagshuset och Per Lodenius 

guidade oss runt. Det uppfördes 1897–1905, och byggdes ut 

åren 1980–1983. Det byggdes ursprungligen för såväl riksdag 

som riksbank. Vi fick beskåda Den pampiga entrehallen upp 

till de tidigare två kamrarna. Nu för tiden inhyses den enda 

kammaren i det ombyggda riksbankshuset vilket vi också 

tittade in i.  En inte lika imposant upplevelse. En skulptur av 

moder Svea från 1909 känns märkligt aktuell. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 februari hade vi årsmöte i rådhuset i Vaxholm och vi fick se en mycket bra film 

av Roger Persson om Rysshärjningarna mot Stockholms skärgård 1719. Dessutom 

serverades vi utomordentligt härliga semlor till de drygt 30 närvarande. 

Avslutningsvis fick vi en genomgång av Carina Hakenäs, som var 

mötesordförande, om STF;s aktiviteter för att stödja de lokala föreningarnas 

verksamhet. Styrelsen blev omvald och vi fick dessutom nyinval av Cathrin Wisén. 
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3 mars besökte vi Kungligs Biblioteket som är vårt 

nationalbibliotek från 1661. Vi beskådade den s.k. 

kallade djävulsbibeln från 1200-talet och som vi 

räddade hem 1648. Enligt sägnen skrevs 

Djävulsbibeln av en fängslad munk, som fick 

djävulens hjälp att fullborda arbetet under en natt. Det 

latinska namnet Codex Gigas betyder "den stora 

boken", och kommer av att boken är 895x490 mm 

och väger 75 kg. Därmed förmodas handskriften vara 

den största bevarad från medeltiden. I bibliotekets 

samlingar finns drygt 18 miljoner objekt 

 

 

 

 

Så en liten försmak på vad som bjuds framöver: 

Fullbokat 12 mars en filmhistorisk vandring i Filmstaden Råsunda. Klart 

populärt så vi får återkomma med ett nytt tillfälle senare. 

 

18 april (obs. datumet kan komma att ändras) 

rustar vi upp Roslagsleden genom att förbättra 

markeringarna på de del som går igenom Täby. Vi 

går c:a 7 km. Tag med matsäck. Vi tillhandahåller 

färg och penslar.  
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Kontakta Lars Lindblom, lars.folke lindblom@gmail.com för mer information 

Pris: Gratis för alla 

 

 

23 april gör vi besök hos Stockholms förgyllning 

& bildhuggeri. Prova på såväl förgyllning som 

bildhuggeri under besöket, som äger rum mellan 

kl. 18 och 21. Vi blir guidade av Lotta Nilsson 

och Christer Björkman, som berättar om sina 

hantverk. 

Anmälan: till ulla.giertz@gmail.com eller per 

telefon 070-60 30 18 senast 15 april. 

Deltagarantalet är 

begränsat. 

Pris: Medlem: 240 kr, icke-medlem: 275 kr 
 

Till sist en vädjan: Kontakta oss om ni är osäkra på om ni är anslutna till 

lokalavdelningen eller ej. Inget sker med automatik. Kontrollera även om STF har 

er riktiga e-postadress. (https://www.svenskaturistforeningen.se). 

- * * * -  

 

Vår programfolder finns på våra normala utlämningsställen, bl.a. biblioteken i våra 

kommuner. Programmet finns också utförligare beskrivet på vår hemsida som du 

når på nedanstående adress:  

https://www.svenskaturistforeningen.se/engagemang/lokalavdelningar/stf-

stockholm-nordost/ 

 

Besök gärna vår hemsida regelbundet! Du får mer information och vi kompletterar 

med ytterligare aktiviteter.  

På vår hemsida kan du också länka dig till STF:s andra lokalavdelningar och 

där ta del av deras utbud av aktiviteter samt avbeställa månadsbrevet om du ej 

längre önskar få det. 

Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva natur- kultur- och 

friluftsaktiviteter med oss i STF.   

 

- * * * -  

 

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna ett mail till oss  

stfstockholmnordost@stfturist.se 

 

 - * * * -  

 

lars.folke%20lindblom@gmail.com
ulla.giertz@gmail.com%20
https://www.svenskaturistforeningen.se/
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se
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