
En vårvandring i Stockholm 

En vacker vårdag i april reste 27 SPFare till 

Stockholm för att vandra runt bland männi-

skor och kultur. Första anhalten var Le Café 

i Sturepassagen. Omgivna av vackra väggar 

och golv intog vi förmiddagskaffe med dopp.  

 

I Humlegården blommade scillan och de 

gamla lindarna visade små tecken på mus-

öron. KB, vårt kungliga nationalbibliotek i 

Humlegården, byggdes 1877 och innehåller 

ca 18 miljoner objekt av bl.a. böcker, hand-

skrifter, affischer och bilder. Fr.o.m. år 

1661 måste ett exemplar av allt tryckt 

material lämnas in till biblioteket.  Här finns 

också Djävulsbibeln, ett krigsbyte från Prag 

under 30-åriga kriget. För att få mer plats för allt tryckt material har man 

sprängt för fem våningsplan 40 meter under marknivå.  

Carl von Linné har blivit ihågkommen med en 

staty, som porträtterar den åldrade veten-

skapsmannen. Vid invigningen 1885 hade Stock-

holm smyckats med linneor, vars motiv också 

fanns på bl.a. cigarraskar och punchflaskor. Ett 

år därefter invigdes planteringen runt monumen-

tet med 21 000 växter i skiftande mönster och 

färger.  

Här finns ytterligare några statyer bl.a. en av 

Fredrika Bremer. Vandringen gick vidare ner mot 

det gamla Träskområdet, som numera är bebyggt 

och man ser inte något spår av varken träsk eller 

spårvagnar.  



Mellan Birger Jarlsgatan och Karlavägen ligger El-

len Keys park, som fått sitt namn efter den be-

römda författaren och pedagogen.  

 

 

 

 

 

 

  

Engelbrektskyrkan, som ligger vackert på en höjd, 

invigdes 1914. Den är en av de främsta byggnader-

na i jugendstil från början av 1900-talet. Kyrkan är 

mycket vacker med stuckreliefer, kalkmålningar, 

ett stort stenaltare med en sockel av huggen gra-

nit. Här finns mycket att beskåda och njuta av. 



Stadion byggdes till OS år 1912 och används fortfarande flitigt till sporteve-

nemang och konserter. Vid Maratonporten, huvudentrén, står två skulpturer av 

Carl Eldh, t.ex. ”Löparna” och två av Carl Fagerberg. Det är en av de äldsta 

olympiaarenor som ännu används för idrottsändamål.  

Alldeles bredvid Stadion ligger GIH, Gymnastik och idrottshögskolan. Här ut-

bildas lärare i idrott och hälsa, hälsopedagoger m.m. Här bedrivs också avance-

rad forskning. GIH är väldes äldsta verksamma idrottshögskola och bildades 

1813 av Pehr Henrik Ling, den svenska gymnastikens fader. Flera berömdheter 

har studerat här, såsom Sven Tumba, prinsessan Birgitta, Pia Sundhage och 

journalisten Bosse Hansson. 

Efter en promenad genom KTH var vi strax framme vid Östra Station, där vi 

tog T-banan tillbaka till Sergels torg. Några fortsatte till Kungsträdgården för 

att njuta av de nyutslagna körsbärsträden och några beslöt att avsluta vand-

ringen med lunch på Kulturhuset.  
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