
Med Roslagsexpressen till Hägernäs
Få järnvägssträckor är mera välbekanta Iör de

flcsta F 2-arc än den mcllan östra och l-Iägcrnäs
Många har rest den hundratals och tusentals gång_
cr. Men hur många skulle vilja åtaga sig att som
ciccronef peka ut vad man ser från kupöfönstrcn.
Vi misstänkcr att dc flesta skulle gå bct på åt_
skilliga frågor och gör därför sällskap med ett
gäng, som en morgon Iick sig en lektion av en
kunnig kamrat.

Vi sätter oss alltså i sista vagnen på ett av mor_
., gontågen, fylld av F 2-arc. Sömncn är god och

'{.-,törs endast, när tåget satt sig i gång av dem, som
i sista stund lyckats slänga sig upp och högljutt
konstaterar att »det var nära burken». Men när
expressen hunnit ett stycke ut på bangården störs
söinnen definitivt av honom, som lovat att vara

(1 iår ciccron under färden. Ätt det där är cn sop-*{iation, det begriper ni utan vidare, men att bygg-
naden ovanför är Stockholms epidemisjukhus kan-
ske ni inte vct. Inte hellel att byggnadcrna t Ir
där tillhOr Ingcniörsvctcnsk^.psakadcmiens försöks-
Iaboratorier. Skogcn intill utgör en del av Djurgår-
dcn och ctt stycke in ligger den för gamla stock-
holmarc så välbekania Ugglevikskällan. ]ärnvägcn
vi nu åker över förbinder Värtan med norra sta-
tion. Stationen t v hcter Albano. De många tegel-
stenshusen vid sidan av Iandsvägen är Vctcrinär-
högskolan, där djurläkarna får sin utbildning oclr
alla sortcrs djur [år >>lasarettsvård». Nedanför lig-
ger Brunnsvikcn och på andra sidan I{agaparken.
Och iust nu, när vi passerar övcr landsvägen, har vi
Skogshögskolan uppe på höjden t v. Längst bort i
sänkan t h liggcr Laduviken mcd Fiskartorpsbackcn
åt h och Stora Skuggan med skjutbanorna åt v.
Närmast oss ligger Lantbruks- och fiskcrimusect,

(.,om faktiskt är värt ett bcsök. Det där, dct är som
bekant Experimentalfältet; Centralanstalten för för-
söksväsendet på jordbruksområdct. Den vita bygg-
naden alldeles intill järnvägen t h är ett fint gam-
malt hus, byggt 1791-92 av Gustaf Mauritz Arrn-

.. "elt. Riksrnusect och Bcrgianska trädgårdcn bchö-
\., jrg inte peka ut. Ilela ornråtlet från Vetcrinär-

högskolan och hit kallas för Vetenskapsstadcn och
dct namnet gör det skll för. Också dcn nya stads-
delen vi ser t h gör skäl för namnct - Ekhagcn.
Intill ligger dcn granna ckparkcrr Torphagcn och
Monte Bello-områdct.

Nu littar vi t v och skymtar på andra sidan sjön
dclar av Ing I:s förläggning. Kanalcn vi passcr,rr
förbinder Brunnsvikcn med L. \rärian och l-reter
Älkistan, enligt den gamla l.ristoricn kallad Å1a-
lådan (uttalas på skånska) av en konduktör just

kommcn från det landet »siider onl land-svägcn>>.
SInåstugconrrådct t v är Bcrgshamra trädgårdskoloni
och i dc stora vita byggnaderna har Statens växt-
och frökontrollanstalt sina lokalcr. När vi far iivcr
bron tänkcr vi på historien, sour stod i någon tid-
ning härom dagcn, onr dykarcn, som med tåget lor
ut för att undcrsöka Stocksundsbron, men tog
bussen tillbaka iill slan. Längst bort t h har vi
Lidingö och i v cn dcl av Uiriksdals slottspark
invid dcn långa och smala sjöu Edsviken. Vad
jättctornct av tegcl, som sticker upp mitt i Stock-
sunds köping är, brukar riiskutcras av tågpassage-
rarna. I)et är inte något vattentorn e d utan en
privatbyggnad, som nu står öde och tom. Det på-
stås att ägarcn blivit spådd, att när huset blev
färdigt skulle han dö och därför tog bygget aldrig
slut. I)cn vita stadsdclen t v, Solstadcn, är det s k
Invernessområdci och .lii skall Stocksunds staticr.r
[lytias, varvid järnvägsbron kon':mcr att gå invid
stora landsvägsbron. Vcrkstadsområdct vi nu pas-
scr:r tillhör Rcslagsbanan. Ätt man där har jobb
dag och nat{ betvivlar »og ingcn av banans dagliga
lrafikauter. Och så är vi frammc r Miirby. Det
särcgna med bebyggelsen i dcnna villastad är afl
marken tillhör statcn mcn huscn villaägaren. T v
syns Läns-, Centrallasarettei och så kör vi in i
Djursholrn, cn viliastad utan industri. Yid ösby
station går två järhvägslinjcr ut t h, den cna till
Näsby park-Sjökrigsskolan, den andra tili Edda-
vägen i ena änden av Djursholm. Sjiin vi passerar
ctt stycke från Osby är synncrligcn fågelrik s.rmt
kind för sin rikcdom på ovanliga insekter. Den
är myckct grund mcn i dess mitt består botten av
28 m djup lös dy.

Genom Encbybcrgs och Roslags Näsby villasam-
hällcn går färdcn vidarc ut på ctt stort fäli, sonr
sträcker sig ända fram till Viggbyholm. Kullarn.r
och dungarna vi ser är fulla med gravar och andra
[ornminncsnrär]<cn. Älldclcs t h om Tibble, rned
dcn stora ladugårdcn, liggcr minst 60 gravar och
vid björkarna t v syns 'fäby sockens största järn-
åldcrsh(ig.

Och nu, sägcr vår ciccron till sist, när vi kört
igcnom »Viggan» och hunnit frarn till Rörrningc-
sjön, skall ni ta cr cn titt på bcrget på andra sid"rn.
l)ct brukar kallas fiir Skansbcrget och det nalnnct
är säkcrt rnyckct, rnyckct ganrmalt. l:ör där uppc
ligger cn fornborg, cn fästning och cn sarnlings-
plats för traktcns bcfolkning i forna tider, då fi-
entliga anfall väntadcs. Och byggnadcrna, som
skyrntal där bortonl »Näscts>) nya anhalt -- ja,
dom behöver jag inte tala om vad dom används tilll


