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Der, h:il lilla skdften, som delas ut till alla medlemmar,
handlar om vad vi har gort tillsammans och upplel't ulder
dren 1996-2001.Den kan sessom ett komplement till de tvi
fidigare vi gjod vart femtu ar sedan f6reningen startade 1986.
Den vill ocksAge en bild av de olika sorts aktiviteter vi har
sysslat med under de senastefem eren sarnt kanske viicka en
del glada minnen till liv-

19 9 6
Den 7 november firade KTH-Seniorema 10-Arsjubileum_Det
agde run i peGonalmalsalen med en fesll11iddae.Lite linare
;in ranlgl med viLadukar,srJverkandelabrar
oti serrelne
vrd bordel.RosordetadesLrttill de qugoav de narvarandJ
som vadt medlemmar i tio er.

z
Ovriea aktiviteter htisten 1995
14 september bussutfard till Kolmirdens djurpark.
Besiik i delfinadet och safari bland lejon och bjiimar.
Luncl pa vardshuset med vacker utsikt samt en
sk6n prcmenad i det vackra vadlel.

7?

20 november kvatlsutfiird till Saltsjilbadens
Observatorium. Fdrediag av l,ennart Nor4
forskare vid Esrange. Mealnar vi skulle titta i den
stora sgaimlif,aren va:r det tyva regnvader och
kohrdrkt Hailey's komet som lust da visade sig
varje kvall lyste o( ks; med sm fr;n\dro.

Eftersom vi nyss haft en festmiddag med anledning
av lGarsiubileet inskdnkte vi oss till ett enkelt
Lucia-kaffe i klubblokalen. MtrI efter det meste vi
Iova att ha en riktig julrniddag nash er.

3
199 7
Arsmiitet 11 mars kombinerades med en
presentation av s/s Baltic Star och Anedin-liniens
kryssningar till Aland. E{terit vArmiddag i
pelsonalrnatsalen,
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Den 7 april besiikte vi Lingholmen. Promenad pA
itn samt lunch i fiingelsets matsal (dock inte vatten
och br6d som aven fanns p6 matsedeL,).Efter lunch
genomgAng av fiingelsets lokaler och celler som
numera:ir hotell och vandrarhem. Vi fick en mycket
underh6tlande och " 6ngslande" Surdningav en
tj;insteman pa Lingholmen.
Vi besdke aven Spirviigsm{seet pa Sdder dema
v6r.

hffi

aparydg'ns.€et

Ett utlovat besdk pa Muskit 21maj fick q'var
inst illas pA grund av bland i Muskittunneli. I
stiilbt akte vi till Waxholms fiistnin& en trevlig
uffard i vackert vader. Den samlade dock inte lika
m6rga deltagare som Muskti-besdket skulle ha
go.
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WA X H O tM 5 FASTN.INS

9 september for vi till Aland, dock inte med
Anedin-linien. Buss till Grisslehamn och fiirla ilver
till Eckerd. Dar v?inlade en iliindsk buss med en
fascinerande kvinnlig guide som h61l oss pd
solskenshum6r trots att det regnade hela dagen. Vi
besdkte Jakt- och fiskemuseet, at laxsoppa och
Alandspannkakor. Vi ki;rde en sviing till Kastelholm
och fick iiven en glimt av Mariehamn innan baten
eick tillbaka till Grisslehamn.

orisslehomn

A landsh av

5
En mitrk kvall i oktober gick vi genom Girmla Stan
under ledning av Egon Hansen, stockholmsk:innefe
och hemma bland alla historiska platser och
grainder.

5 november bussutfard mot Cavle Kaffepaus vid
Alvkadely. Visning av gan{a iamvagslok och vagnar i Jiimv:igsmuseetsijder om Cavle- Lunch i
gamla tiders restaurangvagn-

2 december gjorde vi ett intressanl besdk r
Halll{ykka palatset med teaterscenerom
hushelliingen och hdgrestendstillvaron 16r
100 ar sedan.

frfl00fi

15 december
Luciakaffe i
Klubblokalen
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1998
17 februari besitk i Myntkabinettet vid
Slottsbacken.

11 ft s arsmitte. Fijredrag av Egon Hansen
som r'rsade bilder och bedttade om
Stockho lmsuts€llningen 1930.Den s.k.
funkisstilen inboducerades d6. Middag pA
Restaurang Quantum.

4 april utflykt med buss till
Eskibtuna. Dar besi;kte vi fitrct en
ateli6 dar de ftamsullde vackra
tavlor sydda pi maskin med
chiffong och tred i olika farger. Vi
fick ocksi se hur arbetet gick till.
Sedan bjiid de pA kaffe med
hembakt.
Dairefter besiikte vi Rademachersmedjoma, en hantverksby med
garda hus och verkstrider. Vi et
lunch i ett gall1malt vardshus.

ChauffdrenPelleochRune medf11LMiria bland Radenachersmedjoma

7
20 april hade vi tillJalle att se det nybyggda Aula Magna pa
universitetsonradet En ingiende beskrivning gavs av den
arkitekt som tillsammans med Ralph Erskine har ritat och
fakdigs€illt detta fantastiska bygge.

Lunchpausi Drctt in*|@lrnsparken

Den 12 mai samlades \'i vid Stadshuskai€n fiti att aka bet 6ll
Dlottningholm. Det var regn, hagel och aska vilket
fiirklarade det Ega deltagandet. Men val framme sken solen.
Vi fick en visning av Drottningholrnsteatem och kunde
sedan sitta och ata v6r medhavda maback i parken.
Den 4 juni promenad i Hagaparken tillsarunans med Egon
Hansen. Han ar inte bara stockholmsk:imarg han kunde
ocksa beretta om nastan vartenda trad i parken. Dessutom
fick vi komma in pe den kungliga begra!.ningsplatsen.

I

10 september uffard tjll Stockholms skiirgird. Buss till
Stavsnas,darefter vidare med bat till Sandhanrn Promenad
bland gamLa,pittoreska stugor och sji;bodar upp till
utsiktstomet. Lunch p6 Sandhamns vdrdshus
5 oktober besi;k i det nytippnade Judiska mu3eet Pa
Hiilsingegatan.

9
3 december besitk i Medicinmusee! f.d. Eugeniahemmet, $
Karolinska sjukhusets omride. En ruskig p6minnelse om
gaml,atideG sjulvArd.
9 december julnriddag i vanlig ordrring.

1999
9 februari besilk pi Ostasiatiska museet pa
Skeppsholmen. Specialutstailliingen "Flan Kina till
Europa" visade de sanllingar av kinaporslin och
konstfitremal som Ostindiska kompaniets fraktade
fran Kina till Gitteborg pe 17- och 1800-talen.
/_
PAirsmiitet den 18 ma:rspresenterade Gert Svenssonpa
NADA sitt "VR-kubsprojekf .
F6r iivri# hitlls detta arsmdte i sorgens te.ken. Var duktige
och omfckte ordfiirandq Rrme Carlsson, hade nyligen
avhdil,sit4dav m;nga f6r sltt mibatiwlkaoch nspirerande
ledarskap. Vice ordfiirande Gunilla Johnson lovade att
fiirsitka fullfblja hans arbete. Tack vare gott stiid av €n vail
f ungerande styrelse kunde arbetet f ortsatb tillft edssEillande.

Del dDstyrelsen Frd.noiinstet Rune Carls^on,Gunilla lohflson,
MargaretaBrunsko& Ann-Marie Aniafl.'qon

10
l3 dprJ bussulftird t J li'nglahusel 'iide om NyldPing med
lunch- och mus .underldtlnhS l dlfliJJetiJt shopprngbland
hemsltijdsalster av mSnga sorter' En avsfickare till den
vackra kusten vid Stenddren var planerad men skiPpades
i
oi *rund a" rep5roch Jimfia Det fick bL 'tt be'51"r Trosa
iuit"t *, a"t o, Ita uar ldlll o( h ruggigt'

t Anglahuset
fatmsmassoraoYryIar

TiIl lunchfck oi aildsointstek

25 mai. Dags fdr iinnu en skirgardsupplevelse, denna ging
Utit. Pendeltag och buss till Arsta havsba4 sedan bet till
Utii. Der guidade Charlotte Schriider och tog oss runt
gluvorna och upp pA utsiktsberget, alltmedan hon initierat
beriittade om livet pi itn Lunch pA Dannes krog.
En utitlimpa ft6n bageriet hade de flesta med sig hem.

Vi trtilfas ochdter tillsantuarc -

ma dldrdsinte oid bordet

14
21 september. Hiisten inleddes med en promenad lultt
Bergianeka triidgirden Vi lpudrade iive-norkid€el och
tlopiska vaxbr i Andeffsons vZirC'hus.

4 oktober. Ufeld till Steninge tlott och ktlturc€nter'
KulLurcentrel,som iir iruett I ett storl, rcnoveratgdnn1alt
stall, ltai satsat pe exklusiva, intemationella u{stiillningar'
Just nu visad€s {iiremgl av Sliaskonstniirer.
Slottet, vackert behget vid Mailar€n, har en inh€ssant
histaria som vi fick ta del av vid en rundvandring genom
vackra gemak fyllda av konstskatter.

t?
28 oktober. Besiik i Folkens mueeum (Etnografiska) p6 nofa
Djurgerden.
7 de.emtrer Julnniddag i personaLnatsalen ]ned f6redrag av
prcfessor Torbjdrn Westermark

2000
Den 2 februari besokte vi museet Tr€
Kronor i Kungliga slottets kiillare.

3 mars var det dags fbr ett aterbesijk i
Vasamr6eet. Nu vGades de nFenoverade
fudskulpturema rnalade i de f.irger de
ursprurgligen haf t. Utstiillningen kallades
"Vasa bekiinner f;irg/' och air resultatet av
elt gedig€t forskrdngsarbete.

21 marc. Arsmdte i Q-byggnaden
med ett mycket uppskattat
anftirande av var rektor Andels
Flodstr6m. Middag p6 restaurang
Quantum.
Ande6 Flodstriim,
rektor fiir KTH:

lo

3 maj utfEird tilt Norrtiilje med besiik i Roslagsmuseet.Lunch
pe baten s/s NorrtelF som ligger i hamnen.

Den 23 maj utflykt till det n,'uppftirda Ekefit-samhiillel
Tappskiim, ritat av Ralph Erskine. Darifrdn promenad till
Ekebyhovs sloft dar vi slog oss ned i tradgarden med var
medhavda matsack. Soligt och vackert vader. En kurnig och
trevlig :ildre h"iidgirdsma*are, som visste allt om vartenda
trad och buske, visade oss runt.

Tappstrtln - ett sanhatlepri4l.4t ao konstniirliS stil

17
Oresundyesan 1&20 scptember
Nu vdgade vi oss p6 an teJagsutfard med
buss. Oresundsbron var ryss invigd och en
resa iiver Sundet loci<ade.Vi tog kontakt
med Scandorama som ordnade hela resan med hote , guicle,
muserbe*tjl.nxdddgar m.m- Fdrsladdgen rera tijl Vatmij
dAr ,,rmkvdrlerddes
pZ Firsl HotelCarden.
A]ldra Cagengorde vi ett b€s6k Fe Bromuseet vid brof.istet
pa den svenska sidan. D.ir fick vi veta a.llt om brobygget,
in€trukti\,.t och mycket intressant. Sedan kom dS sielva
iiverfdrten. irin bussenkunde mdn se SuncietbJnre:in lren
tig eller bil. Efter vinshopping vid danska brofiistet kom vi
fiI Kttpenhanrn. Vi promenerade pe Shiiget och at nagra
danska smitrgasar. Sedan var det sightseeing fill
Amalienborg och Den tille havfrue. MiddaS pa Fidken
Celx]s Kaelder.D;irefter6ver bron igen r kv;ll5belysnmg l,ll
v;rl hoLelli \4.Jmd. HerJJfd HJe dag<n.

Det bldstekallt hosDenlille haafue

18
Den 10 oktober tog vi pendel$get till
SitderftilF d;ir vi uppsiikle Tom Tits
Experim€nt. Inhessant, larorikt och roligt,
inte bara f6r sme roikar.

14 november sig wi ubtillrdng€n "En
huv(dstad tai folm" pa Stockhokns
Stadsmuseum vid Slussen.

SD{DSMUSEUM
12 december julmiddag i pe$onalmatsalen
med traditionell,a lotterier och
frigetiivlingar.

19

20 01
13 februari vdgade vi oss in i den nybyggda
mcsk6n pA S6der i Stockholn. Ferdinand
Botergs ombyggda elverk har t'livit en
imponeande samlingslokal ftir StockhoLms
muslimer. En guide visade oss runt och -1
beriittade om kl.rkobyggnadens otika
socialiafirnktioner samt om de riter och
btinestunder som dagligen ager rffir.
Kvinnor fitrpassas till l€ktaren. Men som
besdkare fick vi komma in i stora salen,
bala vi tag av oss skoma.
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22 ma,r.ddgs ldrersmdte med valav ny styrelse.Vl hiiJsar
var nyd ordftjrande \.4afBria Tobldd vijl_l.ornmen
dLl Lddver
klubban. Efter detta fick vi hitra Britt Silvander berAtta om en
n1'ligen upplevd resa i Kina. Middag i personalnatsalen.

oc ft NU SKA
NU BLLR

VFTA/ MAJ'BRlfi-/
DJN TUR
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8 maj. En solig viru#iird till Skultu a miissingsbruk. I
museet kunde vi beundra ga ila fina massingsfi*emel och i
shoppen s61desgods av senale datuln I Westerqvams gan a
byggnad serverades lrtrrch. Sedan gick farden till Asby
kadgard dar man kunde njuta av orkid6er och verens alla
blommor.

I oiifltafl pd bussenutanfiy AsW trddgdrd

L1
4-6 septeinber Rundresa i Skagen.
Eftel fdffa ereb l]ckade resa till Oresund gbr vi nu etl nytt
{iirsdk med en tredagsre64 denna gang till Skagen via Oslo I
Oslo harln vi med ett besttk i Hohnenkollen dar vi
be,:Idra& der.-vackra utsikten t'-er Oslofjorden Fa4an
aveick k1.13 ft6n Cslo och siijtesan bd4ade med en god
middagsbuff6 ombcrd. Frarrrme i Fredrksha-"n nas+'a
morgon,vrJdfi'mot\l..dgenm'd den bu's "om \ i
disp-oneradehela resan-Pa vagen dit lid Rabjerg Mile kunde
vi kliva omk ng bafota i ett flygsirndsomrede som sakta
{drfl\'ttar 5is ,i iiver JYlland.
uddc ddr de birl; havenSlagera(|
\ rdareut m"ntS'^agor,r
och Kattegatt m6t6 Dar k'an man ir.te kiira med bil eller buss
Ett specialfordon, kallat Sandormen, tot oss dit Havet var
stilla och vi kunCe uppleva det beritmda ljuset scm Skagennlilama sA skicKigt har fl'rgat.
Det speciella tjuset kunde Yi konstatera med egna 6gon
undei vart bes6k i Skage -lnuseet
Vi hann ockse med en avskckare hll Den Nedsandede Knke
dar bara toinet sti.ker uirP dver sanden som ett siijmarke
Vi gtorde iiven etl b+sdl i ett b:irnstenssbPeri'
VArthot"Uror ett g"mylligl dJnsll vJrd'hus belJgetI
Dronnnglun+ ett par lrril sbdef oln Fredrikshavn'
N:ista dag 8ick bussen tillbaka till Fredrikshavn dar vi tog
farjan till-Gttteborg efter en stunds sFoPPing Lul'.ch ombord'
Vi kunde 6ter konstatera var enastaendetur med vacttet
f{avet 16gt';gnt scrr en sPegel och sclen sken

22

Pd strd denoid Skagens1ldde

D€n NcdsonrlLdektrkc

23
Den 24 oktober har vi varit pa Arrtr6museet.
Den 29 november besitkte vi d€t nyoitppnade Nobel_museet
vid Stortorget i Gamla Stan.
Julmiddagen 6 december hiills i ar p6 Restaurang euanhm.

Ovriga aktiviteter
Under de gingna fem iren har vi 6kt runt nred tunnelbanan
och tittat pe den konst som finns pA de lika stationema.
Vi har av€n promenerat runt Stockholms kustlinjer samt
gjolt promaBder 6ver Stockholms broar.
Vi har ocksi haft gymnastik i KTH-hallen varje vecka, som
vi q/vair meste upphitra med p.g.a. dalig anslutning.
Bridgeganget har dairemot hallft i geng ofddrdttligt under
alh er. Varannai onsdae har de tudffats i klubblokalen.

Pd stranlrofietad

"Var i'r z)i?"

Text och teckningar: Gun a Johnson
Foton: Margareta Brunskog

