
Stadsvandring 12 juni 2012 

(Det var då som SMHI hade fel om vädret på Djurgården) 

Väderutsikterna var inte de bästa för SPFs stadsvandring på Djurgården. 

Men 9 optimister kom till Bålsta pendeltågstation. Alla väl rustade för ev. 

regn. Väl på tåget konstaterade vi att SLs klockor gick rätt, att inget el-

fel fanns på linjen Bålsta – Stockholm. Väl i Storstaden lyste solen. Efter 

en liten promenad klev vi på spårvagnen till Djurgården. Vi var inte en-

samma utan delade platser med skolklasser och kände oss som vi var på 

skolutflykt.  

Om kroppen är något 

äldre behöver inte sin-

net vara så.  

Framme vi Djurgårds-

bron visade Anette 

och Margareta oss på 

Djurgårdsbrons Sjöca-

fé och där slog vi oss 

ned tillsammans med 

kaffe och wienerbröd.  

Nu lyste solen för fullt 

och en perfekt start 

vid Blå porten för 

vandring utefter Djur-

gårdskanalen. Här vi-

sade änder och gäss 

stolt upp sina små dun-

bollar och buskarna sin 

vackra blomsterprakt.  



Vi gick förbi Godthem restaurang och dess plankor och passerade poeten 

och kompositören Gunnar Wennerberg. Eftersom han levde på 1800-talet 

var det en staty av honom och hans minne som fanns kvar. Lite senare 

ännu en staty, men nu av Jenny Lind. Våra duktiga ledare informerade om 

både det ena och det andra och vi började känna oss riktigt kulturella.  

Under vår härliga promenad hade vi hela tiden sällskap med solen, vilket 

gjorde att ett och annat klädesplagg åkte av. Rosendals trädgårdar hade 

de flesta av oss redan besökt, så det hoppade vi över och tittade istället 

på Rosendals slott med Porfyrvasen, vilket var nytt för oss.  

 

Vi påmindes om kulturen genom en Gustaf Fröding, även han i form av en 

staty. Djurgården, en fantastisk oas nära storstaden i fullt solsken, hade 

visat sig från sin bästa sida.  

Vi lämnade ön för promenad över Gärdet förbi Kaknästornet. Hungern 

började smyga på oss och siktet var inställt på Filmhusets restaurang. På 

vår promenad över Gärdet i solen gick tankarna till de tider soldater öva-

de krig här, men också till att SMHI kan ha fel i rätt riktning.  

Väl framme i restaurangen gladdes många av oss över menyn och att det 

var buffé. Ledarna hade rekognoserat alla tiders.  



 

Mängder av raggmunk med fläsk och lingon intogs. Mätta och belåtna kun-

de vi konstatera att åter igen resekommittén med stadsvandringar i SPF 

Håbo är proffs. Utflykten slutade här och vi skingrades för att på egen 

hand besöka div. affärer. Tusen tack till Anette Finnman och Margareta 

Wohrne.   

Vid pennan och bakom kameran, Peje 


