
 

 

STF Stockholm Nordost 

Månadsbrev november 2019 
 

Hej STF-vänner! 

 

Vad gjorde vi inom STF Stockholm Nordost i oktober 

 
5 oktober kom vi efter en kortare vandring från bussen fram till Landnora såg 

och kvarn, intill Edsviken, som hade öppet hus. Både såg och kvarn kunde drivas 

av vattenkraft men idag var vattennivån alltför låg. I stället var deras tändkulemotor 

från 1924 i gång som dunkade som bara en tändkulemotor från Pythagoras kan 

göra. Den drev via kugghjul och ett stort antal remskivor kvarnen som producerade 

mjöl för bak och försäljning. Flera gamla kvarntyper fanns också att beskåda och 

det mesta var pedagogiskt beskrivet med skyltar och anvisningar för den som inte 

var så bevandrad i denna värld.  För den hungrige fanns nybakade kolbullar till 

försäljning.  Sågen och dess imponerade skovelhjul var inte i drift men kunde ändå 

beskådas.  

6 oktober gjorde vi en vandring - 6 km - då vi besökte fyra konstnärer i Näsbypark 

som är med i Konst i Roslagen. Tre av dem tog emot hemma och den fjärde, Ulla-

Britt Hede, tog emot i egen ateljé. Det är en vacker och intressant vandring då vi 

går genom slottsparken där mycket håller på att ändras men historien fortfarande är 

levande. Karin Valdes berättelsen hur hon blev tillfrågad att utsmycka rondeller i 

Täby med bl. a runskrift var jätteintressant. 
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16 oktober genomförde vi i samarbete med SPF Seniorerna Idun en vandring i för 

att beskåda arkitekturers avtryck i Danderyd i samband med Danderyds 

kulturbienal. Där vi bl.a. beskådade Villa Mittag-Leffler och ”Kuba Anderssons” 

villa, som är ritat i en tung, borgliknande 1890-tals arkitektur. Sedan 1980 är villan 

residens för Egyptens ambassad. 
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Handtryckta Tapeter Långholmen AB besökte vi den 24 oktober. Där beskrev 

Mats Qwarfordt hur de utifrån fragment eller bilder rekonstruerar och nytrycker 

tapeter, bårder och rullgardiner till hembygdsgårdar och slott, torp och herrgårdar, 

lägenheter och muséer i hela Norden. Ofta är det institutioner som beställt men 

minst lika ofta privatpersoner. Deras tryckmetoder, förutom helt handmålade 

tapeter, är blocktryck, schablontryckning och screentryck. Efter en inledande 

beskrivning av dessa metoder fick vi en historisk resa genom sekler och årtionden 

där tapetmoden växlat genom åren. Många log igenkännande.   

 

 

Så till november månads aktiviteter: 

 

7 november NYA STADSMUSEET  

OBS NY TID Stockholms Stadsmuseum vid Slussen har 

totalrenoverats. Nu har du möjlighet att se resultatet. 

Stockholms historia är ett äventyr.  

Vi samlas kl.16.00 inne i museet och genom guidningen 

får vi uppleva stadsmuseet på ett nytt sätt. Anmälan till 

Gun Abrahamsson st.benhamra@gmail.com, tel 0735 

622 549 senast 4 nov.  
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Pris Medlem: 100 kr  

Icke-medlem: 150 kr  

 
25 och 26 november Studiebesök och ölprovning i Danderyd  

Kl.18.30 måndag eller tisdag 25 resp. 26 november samlas vi på Sätraängsvägen 

134 för att besöka Danderyds bryggeri - ett mycket litet, lokalt bryggeri. Förutom 

att vi får se hur ölbryggning går till blir...  

Bindande föranmälan till 

anita.andersson40@gmail.com tel 08 768 17 43 

senast 15 nov  

 

Pris Medlem: 250 kr  

Icke-medlem: 280 kr  

 

En liten försmak på vad som bjuds på längre fram: 

8 december samlas vi kl.11.00, vandrar runt Rönningesjön och gör ett besök i 

Rönninge by. Paus för medhavd matsäck. STF bjuder på värmande glögg och 

lussebullar. 

19 januari besöker vi Villa Mittag-Leffler i Djursholm där Gösta Mittag-Leffler 

byggde upp ett av världens främsta matematiska bibliotek. Institutet Mittag-Leffler 

är idag ett betydelsefullt centrum för internationell matematisk forskning. 

 

- * * * -  

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:  

www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost  

 

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

ytterligare aktiviteter. 

 

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

stfstockholmnordost@stfturist.se 

 - * * * -  

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.   

 

Hälsningar från styrelsen 

http://www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost
mailto:stfstockholmnordost@stfturist.se

