
SPF-vandring på Kungsholmen 2015 

I mitten av september reste en grupp SPFare till Stockholm för att gå en tur på 

Kungsholmen. Efter det traditionella kaffet, idag på café Le Chef invid Centralen, 

gick vi över bron till Kungsholmen.  

Där fick vi veta om Kungsholmens historia och att ön tidigare kallades Munklägret 

eftersom det var ett sommarviste för franciskanermunkarna från Gråbrödra-

klostret på Riddarholmen. Munkarna fördrevs dock av Gustav Vasa. Så småningom 

byggdes sommarnöjen av adeln och Karl XI bytte då ut namnet mot Kungsholmen.  

Då uppfördes också kyrkan, som fick namnet Ulrik Eleo-

nora efter kungens hustru, som dog mycket ung. 

Vi gick upp till kyrkan och vidare till Piperska muren. 

Kungsholmen hade nu blivit trädgårdarnas stadsdel och 

den vackraste trädgården var den Piperska, avlagd av 

greve Karl Piper i slutet av 1600-talet. Han dog i kriget 

i början av 1700-talet och hans hustru fortsatte att ut-

veckla trädgården med bl.a. orangerier och placerade ut 

urnor och skulpturer. Hon byggde också en hög mur runt 

alltsammans, den s.k. Piperska muren (bilder nästa sida). 



  

Mitt emot Piperska trädgården 

ligger Stockholms Rådhus, en 

vacker byggnad som inspirerats 

av Vadstena slott. Bakom Rådhu-

set ligger Polishuset och däre-

mellan en trevlig och lummig park. 

Vid Kungsholms strand besöker vi 

bostadsområdet Grubbero, en 

oas där husen ringar in den fina 

parken. Där finns också kvar St. 

Eriks kapell, som står kvar efter 

St. Eriks sjukhus revs. 

  

Inte så långt därifrån, på Alströmergatan, finns 

en judisk begravningsplats, Aronsberg. Där lig-

ger Aaron Isaac, den första juden som fick bo-

sätta sig i Sverige utan att konvertera till kris-

tendomen. Detta var i slutet av 1700-talet. 



När det var dags för lunch begav vi oss ner till Kungsholms Strand och Harö krog, 

en ombyggd pråm som ägs av föreningen Nordens ljus med medlemmar av olika 

yrken. 

  

 

Efter lunch gick promenaden vidare upp till Kronobergsparken och vidare längs 

Hantverkargatan och mot Centralen för hemfärd efter en härlig promenad i skönt 

höstväder. 
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