
Jag har känt pensionärstörsten av program med vandringarna i södra delarna av 
Grankulla och ger gärna en liten rapport: 

1. Den första, 16.10.2020, gick mot Jondal och till villan vid Hammarbacken 
där vi besåg villan där hovminister Freedericks bodde en del av sin 
emigranttid i slutet av 20-talet och sedan blev begraven på vår gravgård 
1927. Samtidigt beundrade vi Isac Elliots föräldrahem invid och prasslade 
sedan oss fram genom en tunn skog upp till Helenagränden och vips var vi 
tillbaka vid Villa Junghans. 

2. Följande promenad gjordes 23.10.2020 mot Bensows område och 
avslutades i hörnet av Forsellesvägen och Gräsavägen. Promenaden 
avslutades för min del med en privat visning av en stabil mur mellan 
Fasanstigen och Ripvägen och som gett parhusägarna runt omkring 
huvudbry. Vad har här funnits? Saken måste ju undersökas och damerna 
Mannström kom en vecka senare till stadshuset för titt på kartor o a 
dokument. Hurraa - där har funnits en stor villa uppe på krönet, Villa 
Trollebo! Helt okänd för mig - tills nu. Vet nån av er mera så kontakta gärna 
mig. Namnet Winqvist kom fram i dokumenten. Så går det, men inte alltid. 
Nu skall mera sökas på den villan.  

3. Så gick jag tre gånger samma rutt (13, 20 och 27.11. 2020) med start vid 
Lafkan ner till Kyrkovägen till Metodistkyrkan och en liten presentation av 
altartavlans konstnär Hanna Rönnberg. Där presenterade jag också kort 
de kvinnliga konstnärerna Dora Wahlroos, Eva Törnvall-Collin och Ina 
Colliander - alla grankullakonstnärer. Vi blev sammanlagt ca 70 personer, 
mycket frusna under vandringarna i november men alla fick smak för 
mera.  

 
Fredagar tycks vara bra vandringsdagar så vi återkommer då vintersolen värmer. 
Då delar jag upp Grankulla norr om järnvägen i 3 - 4 vandringar, för dem kan man 
ju fortsätta med om coronan lättar eller ger tillstånd. Jag tackar för den goda 
vandrarstämningen och önskar åtminstone er alla God Jul! Och ett bättre Nytt 
År! 
 
Clara Palmgren 
 
PS Om vi får fram litet mera om Trollebo kanske vi kunde göra en promenad till 
den trakten och njuta av att där inte finns genomfartstrafik, fina trädgårdar med 
många gröna fingrar och litet personhistoria även där! I vårsolens glans? 
 


