
 
 

Stadsorientering i Vasastan 
 
Gruppens namn:    _______________________________ 
Mål är uppe på Observatoriekullen vid observatoriet. 

 



  
Den första bilden är från Stureplan 1938-39, här möttes många spårvagnslinjer.  

Den andra är från Kungsgatan 1909, Brunkebergsåsen är nästan besegrad. 
 
Stureplan ligger  egentligen på Östermalm, på gränsen till Norrmalm. Här möts Birger 
Jarlsgatan, Kungsgatan och Sturegatan. Svampen byggdes som regnskydd för alla som 
väntade på spårvagnen eller bussen. Här stämmer många människor möte, så ock vi. Den 
nuvarande Svampen byggdes 1989. 
 
1. Svampen är en betongpelare formad som ett svamptak, vid vars rot det finns ett antal 
telefonautomater. Den är 3,29 meter hög. Vilket årtionde tror du att  
den ursprungliga Svampen byggdes? Arkitekt var Holger Blom.  _______________ 
 
Vänd er gärna runt 360 grader och titta på alla ståtliga hus som ligger här. Kungstornen 
invigdes 1924 respektive 1925 och var på sin tid Sveriges högsta skyskrapor. 
 
2. Vad är det för träd som står vid Stureplan 8
  
 
 _____________________________ 
 
Följ Biblioteksgatan till Humlegården och gå 
fram till kungliga Biblioteket 
Johan III anlade här en frukt- och kryddträdgård 
och senare odlades också humle. Gustav Vasa 
inrättade ett kungligt bibliotek som fram till 1877 
låg i slottet då KB flyttade till Humlegården. 
 
Fråga 3: I parken finns idag statyer föreställande 
några kända svenskar. Nämn någon: 
 
________________________________ _________________________________ 
 

4. Korsa Birger Jarlsgatan Kommer du ihåg vad 
biografen som låg vid David Bagares gata 1 hette? 
 
__________________________________________ 
 
Gå in på David Baga-
res gata fram till Brun-
kebergstunneln 
Läs den intressanta 
skylten om Brunke-
bergstunneln! 



Gå genom tunneln fram till Sveavägen 
5. När var slaget vid Brunkeberg?    _______________ 
 
6. Läs plattan på trottoaren om palmemordet. När blev 
Olof Palme utbildningsminister? 
 
   ___________ 
 
Gå över Sveavägen och gå den norrut till Adolf 
Fredriks kyrkogata. 

 
 
7. Vad är det för träd som växer på bägge sidor av Sveavägen?  ______________________ 
 
8. Under oss går tunnelbanan. När invigdes 
tunnelbanan från Kungsgatan till västerort? 

   
 _______________ 

 
9. Webhallen, Sveavägen 39, är ett smultronställe 
för dataspelare. Vilken speltillverkare gjorde succé 
med Mario? 
 
 _________________________ 
 
10. Gå in på kyrkogården och titta på några gravstenar. Här 
ligger många bemärkta personer. Vad sysslade mannen som 
ligger begravd här (se bilden t.h.) med?  
 

__________________________________ 
11. Vilka svenska statsministrar är begravda på denna 
kyrkogård? 
 

__________________________________   
 

__________________________________ 



Titta sedan in i kyrkan. Den invigdes 1774. Lägg märke till Sergels ljusa 
altartavla med den segrande Jesus.  
 
12. Här kan du också få en ledtråd till vem som var 
den sista svensken som adlades i Sverige?  
 
____________________________ 
 
Lämna kyrkogården genom den västra grinden, 
korsa Holländargatan och gå Wallingatan till 
Drottninggatan. 

I hörnan på kvarteret på höger sida låg tidigare Tandläkarhögskolan. 
 
13. Vart flyttades den?  ___________________________________ 
 
14. Till vänster på Wallingatan ligger baksidan av gamla Riksför-
säkringsverket. I vilken myndighet ingår Riksförsäkringsverket idag? 
 
   _________________________ 
 
15. Wallingatan 2 var en gång entré till ett statligt verk. Bror Rexed var 
generaldirektör när det 1968 gick upp i Socialstyrelsen. Han blev då generaldirektör för 
Socialstyrelsen.  Vad hette det statliga verket?  

______________________________ 
 
Gå Drottninggatan norrut. Passa på att titta in i 
trätäljare Gunnarssons affär på Drottninggatan 77. 
 
På Drottninggatan 81B kunde man besöka en populär 
dansrestaurang. 
 
16. Vad hette den?  ____________________________ 
 
Läs gärna citaten mitt i Drottninggatan. Vid nr 96-98 
hittar du citatet ”Det är synd om människorna” 
 
 
17. Vem har skrivit det citatet?    _________________________ 
 
 
Stanna till vid Drottninggatan 85. Blå Tornet (läs skylten) där 
Strindberg bodde sina sista år. Strindberg dog  i magcancer, 63 
år gammal den 14 maj. Han begravdes på Norra begravnings-
platsen (dåvarande Nya kyrkogården) den 19 maj, åtföljd av 
omkring 60 000 sörjande. Hela vägen var Stockholms trottoarer 
fyllda av människomassor och arbetarrörelsen fanor. Någonting 
stort hade hänt och Sverige skulle aldrig bli sig riktigt likt. 
Branting talade vid graven om "en hövding utan like" och att det 
är "ett tidevarv som går i graven med tjänstekvinnans son". Vid 
hans grav står ett enkelt kors av svart ekträ med följande skrift: 
"O crux ave spés unica" (O kors var hälsat mitt enda hopp). 
 
18. Vilket år dog Strindberg? ____________________ 
 



Om du tittar diagonalt över korsningen ser du ett pampigt hus med adress Drottninggatan 
108. Där höll Bergwalls förlag till. En bästsäljare var kartboken. En annan bästsäljare sköttes 
av Magnus Bergwall personligen som kontinuerligt uppdaterade boken vilket krävs av den 
här typen av bok. 
 
19 Vilken bok?   ___________________________________ 
 
Följ Tegnérgatan, som förut hette Trebackar Långgatan, uppför 
backen till Tegnérlunden. Här låg förut några väderkvarnar. Gå 
uppför trapporna till Strindbergsstatyn 
 
20. Vem har gjort Strindbergsmonumentet? 
 
  ___________________________________ 
 
Gå sedan västerut till Astrid Lindgrens staty. 
 
21. I vilken av Astrid Lindgrens böcker hittar Bosse en flaska i  
 
Tegnérlunden? ___________________________________ 
 
Följ Tegnérgatan till Västmannagatan och ta där 
höger och gå in genom valvet på Västmannagatan 19 
och gå upp på skolgården. 
 
På 40-talet gick det så många elever i Adolf Fredriks 
skola att den var 16-parellellig! Skolgården var full av 
vedtravar, eftersom det eldades med ved under kriget. 
På 1950-talet var den inte bara folkskola utan rymde 
också en hushållsteknisk realskola för flickor och en 
realskola med sångklasser. En lärare i musik gjorde sig 
känd som allsångsledare på Skansen 1936-1950. 
 
22. Vad hette  han? _____________________________ 
 

 
Gå ner till Västmannagatan igen och följ den upp till vänster till 
Rådmansgatan. Sväng höger in på Rådmansgatan. På huset 
Rådmansgatan 74 pryds kolonnerna av kapitäl. 
 
23. Vad kallas kapitälet på den översta bilden t.v.? 
 

_______________________________ 
 
24. Vad heter kapitälen på 1:a våningen på huset Rådmansgatan 24? 
 

________________________________ 
 
25. Vad heter de på 2:a och 3:e våningarna? 
 

________________________________ 
 
 
 
 



Gå fram till Drottninggatan och gå den fram till nr 116 ”Spökparken” och Spökslottet.  
 

Det finns många spökhistorierom huset och dess park. 
 

• Det har rapporterats om spöken i och utanför huset 
sedan 1700-talet. Konstiga ljud, det har hörts mystisk 
musik och sång, speglar och fönster har gått sönder. 

• Det har sagts att ett ungt par har mördats och blivit 
inmurade i väggen i husets källare. 

• Minst en grav har hittats i parken, och 1907 grävdes 
graven upp och det okända skelettet flyttades till en 
kyrkogård. Det ryktas dock om att det ska finnas fler 
kroppar begravda där. 

• Operasångaren Gustaf Sandström hyrde en gång ett 
rum i huset, och begick där självmord 1879. 

• Det sägs att Jacob von Balthazar Knigge, som ägde 
huset under en period på 1700-talet, hade ingått en 
pakt med Djävulen. När Knigge försvann 1796 påstod 
vittnen att han hade förts iväg i en svart vagn, och att 
kusken hade haft horn och svans. 

• En legend säger att en präst en gång kom till huset för att få ut spökena därifrån. Prästen blev dock så rädd 
så han sprang därifrån. En annan version säger att prästen slängdes ut från ett fönster på övervåningen, 
när ingen annan människa befann sig inne i byggnaden. 

 
Det var genom Strindbergs böcker som malmgården fick sitt namn ”Spökslottet 
 
26. När byggdes malmgården?   _________________________ 
 
Drottninggatan 95A. Läs skylten. Här stod Sveriges första datamaskin, När den var färdig 
1953 var den under en kort period världens snabbaste kalkylator. RAM-minnet var på 2,56 
Kb vilket kan jämföras med att en några år gammal dator idag har 512 Kb 
 
27. Vad hette den    _________________________ 
 
Fortsätt norrut till Observatoriekullen (en del av Brunkebergsåsen) och gå upp till  entrén till 
Observatoriet. Där träffar ni oss igen. 
 
 28 29 30 31 32 

 
 
Vilken byggnad är? 
 
28   _____________________________________________ 
 
29   _____________________________________________ 
 
30   _____________________________________________ 
 
31   _____________________________________________ 
 
32   _____________________________________________ 


