
En sommarvandring i Stockholm 

En solig augusti-onsdag reste ett 20-tal SPF-are till Stockholm med pendel och 

T-bana. Efter att stigit av vid Kungsträdgården och tittat på intressanta rester 

från slottet Makalös, som låg just i Kungsträdgården, styrde vi kosan mot The-

huset, caféet under almarna. Tack vare kramarna 1971 finns träden kvar och bil-

dar nu en oas att sitta under. 

Promenaden gick vidare genom 

Kungsträdgården, längs Hamnga-

tan till Berzelii-park, som fått 

sitt namn av kemisten J.J. Ber-

zelius, jämte Linné de internat-

ionellt mest kända svenska ve-

tenskapsmännen. Han står också 

staty mitt i parken.  

 

 

På torget mot Nybroviken finns Raoul Wallenberg-monumentet, bestående av 12 

spridda liggande figurer. Här finns också porträttbysten av Johan Ericsson, som 

konstruerade det bepansrade krigsfartyget Monitor i USA på 1800-talet. 



Vi fortsatte längs Nybrokajen och över bron till Skeppsholmen. Här ligger full-

riggaren af Chapman från 1888 och som rundade Cap Horn tre gånger. Numera är 

det STF-vandrarhem där.   

 

Uppe till vänster ligger f.d. Skeppholmskyrkan, som 2002 slutade vara guds-

tjänstrum. Kyrkan fick då namnet Erik Eriksson-hallen och är nu ett kultur- och 

körcenter och inrymmer Eric Ericson Internation Choral Centre. Promenaden 

fortsatte längs vattnet och vi hade en härlig utsikt över Söder. 

När vi gått över bron till Kastellholmen möts vi av ett litet kungligt lustslott. Det 

är Kungliga skridskoklubbens paviljong från 1882. Oscar II var en passionerad 

skridskoåkare och lät bygga detta hus för att kunna värma sig och få sig en mat-

bit efter sina skridskoturer på isen mellan holmarna. Staten tog senare över hu-

set och i slutet av 1980-talet låg där det arkitektkontor som ritade Vasamuseet. 

Efter att ha rundat holmen tog vi oss upp på toppen. På 1660-talet byggdes här 

ett litet åttakantigt kastell med en flaggstång på taket. Härifrån hälsades pas-

serande fartyg med flagg-och kanonsalut. Kastellet användes senare som krut-

källare, men en dag i juni 1845 flög kastellet i luften efter ett misslyckat expe-

riment med ammunition, men man byggde upp ett nytt kastell i nygotisk stil. Flot-

tan lämnade Skeppsholmen 1989 och flaggan skulle halas för gott. Men efter 



stora protester från allmänheten fortsatte flaggningen. Sedan dess kommer en 

värnpliktig från Livgardesdragonernas kasern och hissar och halar flaggan varje 

dag.  

 

Efter lunch på Moderna museet avslutade vi vandringen längs kajen, där det ligger 

många udda och lustiga båtar. 
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