
Stockholms gamla observatorium 
 
Staffan Helmfrid, sedan 1969 professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet, 
åren 1978-1988 rektor för Stockholms Universitet, och åren 1985-1999 även 
ordförande i Stiftelsen Observatoriekullen - Stockholms gamla observatorium. 
Observatoriet planlagt 1748 färdigställdes 1753 under ledning av arkitekt Carl 
Hårleman för att bedriva forskning inom astronomi, meteorologi och geografi. 
Sverige var då inte längre en stormakt politiskt, men väl vetenskapligt. Om man så 
vill en vagga för den agrara och industriella revolutionen. 
 
Nyttig kunskap. Kyrkans dogmer och universitetens vurm för det 
klassiska fick maka åt sig för upplysningstidens nyttiga vetenskaper. En av 
de akademier som gav de lärde större frihet var Kungliga 
Vetenskapsakademin bildad av sex bemärkta män på Riddarhuset 1739, bla. 
unge doktor Carl (von) Linneus representerande vetenskapen, Jonas 
Alström(er) näringslivet och Anders Johan von Höpken hattarnas politik. 
 
Astronomin var på modet i Europa och man visste exakt när Venus skulle 
passera solen 1761 och 1769. Det bidrog till att Akademin lät bygga 
observatoriet på Brunkebergsåsen, som då var en lantlig idyll. 
Byggherren Carl Hårleman använde material som blev över från Kungliga 
slottet. Kungliga Vetenskapsakademin stod som initiativtagare till projektet. 
 
Lärdomsstaden som växte fram runt Observatoriekullen är i sig ett vetenskapens 
Skansen. Med Tekniska Högskolans föregångare vid Drottninggatan, numera säte för 
Kungliga Skogs och Lantbruksakademin. Mittemot ligger Schefflerska huset där 
Stockholms högskola startade och nu rymmer Folkuniversitetet. Universitets filial 
Juridikum på Norrtullsgatan är idag läsesal, kallad Studentpalatset. 
 
Hjalmar Branting bodde på Norrtullsgatan 3 och var en tid amanuens på 
Observatoriet. Strindberg växte upp på samma gata och dog i vad som 
idag är Strindbergsmuseet på Drottninggatan. Olof Palme gör sig påmind 
på Holländargatan, först som internationell studentpolitiker i Rucklet och 
sedan som utbildningsminister inför studenter som ockuperade sitt eget 
kårhus.  
 
Nedanför vid Sveavägen finns Handelshögskolan och Gunnar Asplunds 
Stadsbibliotek. Även Naturhistoriska Riksmuseet i Frescati räknar anor till Gamla 
Observatoriet, närmare bestämt till Wargentins naturaliekabinett. 
 
Astronomin flyttade 1931 till Saltsjöbaden. Observatoriet såldes till Stockholms stad 
varefter byggnaden hyrdes ut och blev Universitetets geografiska institution 1934, och 
kom därigenom att bli hemvist för Staffan Helmfrids geografistudier med början i 
september 1949. Även senare som lärare och forskare har han och andra geografer 
nyttjat lokalerna fram till mitten av 1980-talet, vilket fött idén om att rädda 
Observatoriet från förfall och inrätta ett museum för allmänheten. Det rör sig ju om en 
av upplysningstidens få bevarade institutionsbyggnader, ett slags 1700-talets 
motsvarighet till 1600-talets Wasa-museum. Kanske kunde man genom stiftelsen göra 
något. 
 



 
 
Staffan larmade om saken ”så att det hördes långt utanför den akademiska världen” 
och lyckades avstyra planer på alternativ användning av lokalerna som tex. en 
ungdomsgård för motorcykelungdom eller tom. en moské, men tiden var knapp för 
redan i april 1986 skulle geografiska institutionen lämna Observatoriehuset tomt och 
flytta ut till Frescati. Mosképlanerna hade emellertid fört med sig att Stockholms Stad 
som äger byggnaden och marken nu såg ett betydande marknadsvärde i en byggnad 
som aldrig gett staden några större intäkter. Ville stiftelsen ha ett museum fick de 
minsann hyra byggnaden och dessutom som hyresgäster bekosta både utvändig och 
invändig renovering enligt en kravlista som staden gjort upp och dessutom med 
villkor att om renoveringen inte var klar inom 4 år skulle staden fullfölja renoveringen 
på stiftelsens bekostnad. Renoveringen skulle kosta 10-15 miljoner och stiftelsens 
startkapital uppgick i november 1985 till 800 kr. Undra på att ordförande Staffan 
Helmfrid våndades inför kontraktsskrivning med kommunen. 
 

 
 



 
 
Alltnog kontrakt skrevs och stiftelsen började sin verksamhet från noll. Utlovade 
bidrag från både stat och kommun erhölls aldrig, utan stiftelsen fick helt lita till 
privata donationer. Sådana fanns också, tex. Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, den 
största bidragsgivaren, som bidrog med totalt 4,5 Mkr. Bidrag och donationer inflyter 
emellertid osäkert och i ojämn takt, medan byggprojektets kostnader tickar på hela 
tiden. Som lök på laxen upptäcks också flera dolda fel när byggena väl sätts igång. 



Många frivilliga krafter träder också till och arbetar ideellt i projektet. En hektisk tid 
hade börjat. 
 

 
 



 
Ett museum för allmänheten öppnas dock först den 20 september 1991. 
Man hade nu raggat autentiska föremål från både Greenwich i London och 
Vetenskapsakademins egna magasin, och även med miniatyrfigurer återskapat 
Observatoriets stora PR-evenemang från 6 juni 1761 då kungligheter och allmänhet 
för första gången fick observera planeten Venus passage över solskivan. 
 

 
 
Vid ett släktmöte 1992 besökte vi släktingar Observatoriet och fick en guidad tur i 
Muséet av Staffan och andra av stiftelsens medarbetare. 



Den 26 maj 1998 kan man så uppmärksamma 250-årsminnet av den ursprungliga 
byggstarten 1748 med ett 1700-talsspektakel, visning av muséet så långt det hittills 
kommit med sina samlingar, specialutställning för donatorer och övriga berörda. 
 
Den 1 januari 1999 återköper så Vetenskapsakademin till sist Observatoriebyggnaden 
från Stockholms Stad. Stiftelsen avvecklas efter 15 års arbete och återstående medel 
överförs till Vetenskapsakademin. Stiftelsens ordförande Staffan Helmfrid skriver i en 
minnesskrift från samma år: ”Stiftelsen avvecklas i tillfredsställelsen över att ha fört 
ett vetenskapshistoriskt, kulturellt och museologiskt projekt i hamn mot alla odds. 
Stockholms gamla observatorium är räddat som levande kulturminne.” 
 
I september 2003 kunde Observatoriet fira 250-årsjubileum med specialskriven 
musik, föreläsningskvällar, jubileumsutställning på muséet och utökad öppethållning. 
 

 
 
Men säg den glädje som varar för evigt. I december 2013 beslutar samma 
Vetenskapsakademi som en gång byggt Observatoriet att stänga Observatoriemuséet.  
 
– Observatoriemuséet har kämpat med svag ekonomi en längre tid, säger avgående 
museichefen Mirja Hagar Lausson. Det har kommit för få besökare till de snålt 
tilltagna öppettiderna. Det är inte något fel på själva museet. Tvärtom, det som visas 
kittlar nyfikenheten – hos unga besökare inte minst. Men Akademin har varit 
sällsynt illa skickad att sköta marknadsföringen. Märkligt, för med 
Nobelpriserna bidrar Vetenskapsakademin till Sveriges mest framgångsrika 
PR internationellt. 
 
Med nya krafter skulle nedläggningen kunna leda till en pånyttfödelse, 
kanske till ett ”1700-talets Wasamuseum”. Också på nätet, med plats för 
en spännande berättelse. Men vem skall nu ”larma” om saken? 
 



En som häver upp sin stämma i saken är Fredrik von Feilitzen, mångårig medarbetare 
till Staffan i Samfundet S:t Erik, som skriver en appell i SvD i december 2013, 
alldeles innan beslut fattas om stängning av muséet, dock till ingen nytta. Beslut fattas 
ändå. 
 

 
 
Detta är historien i korta drag fram till nutid. I december 2017 går så Staffan Helmfrid 
ur tiden efter en kort tids sjukdom. I februari 2018 framkommer nya uppgifter som 
tyder på att saker och ting ändå kan vara på gång för den anrika byggnaden. Tillbaks 
till Stockholms Stad… 
 
Pressmeddelande 
 
Kungl. Vetenskapsakademien säljer Observatoriemuseet till Stockholms stad 
22 februari 2018 
 
Observatoriemuseet i Stockholm har varit stängt för besökare sedan 2014. 
Vetenskapsakademien kommer nu att sälja fastigheten till Stockholms stad, som 
planerar att öppna museiverksamheten igen. 
 
Vid årsskiftet 2013 tvingades museet dessvärre stänga på grund av att verksamheten 
blev för kostsam att driva. 
 
Därför är det glädjande att kunna berätta att observatoriet tas över av Stockholms 
stad. Vetenskapsakademiens styrelse har inlett förhandlingar om en försäljning till 
Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, ett kommunalt bolag som äger och förvaltar 
merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vid allmän 
sammankomst i går, den 21 februari, togs ett beslut om att godkänna försäljningen. 
Parterna är nu redo att förhandla fram ett överlåtelseavtal. 
 



–  Vi är glada att äntligen ha hittat en lösning som med största sannolikhet innebär att 
Observatoriemuseet blir tillgängligt igen. Vetenskapsakademien har inte haft resurser 
att driva museiverksamhet och då känns det bra att Observatoriet tas över av staden, 
säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien. 
 
Under de åren som museet har varit stängt har delar av lokalen hyrts ut. 
 
Stockholms stad har i förhandlingen om att överta fastigheten presenterat planer som, 
förutom att återuppta museiverksamheten, innebär att skapa ett aktivt center för 
lärande och engagemang i skolans verksamhet. 
 
Staden köper Observatoriet i Vasastan (SVT Nyheter 22 feb 2018) 
 
Stockholms stad köper Observatoriet i Vasastan av Kungliga Vetenskapsakademien 
(KVA) för 21 miljoner kronor. Målet är att skapa en ny och kreativ mötesplats mellan 
skolor, KVA och andra organisationer inom vetenskap och teknik. 
Observatoriet är från 1753, och förutom ett museum finns det plats för en lärosal, 
arbetsplatser och ett utbyggt kafé i byggnaden. 
 
Museet, som varit stängt för allmänheten sedan 2014 ska nu åter öppnas upp för 
allmänheten, och i samarbete mellan Stockholms stads skolor och Vetenskapens Hus 
ska det skapas program för skolelever och möjlighet till fortbildningar för lärare. 
 
– Vi är glada att äntligen ha hittat en lösning som med största sannolikhet innebär att 
Observatoriemuseet blir tillgängligt igen. Vetenskapsakademien har inte haft resurser 
att driva museiverksamhet och då känns det bra att Observatoriet tas över av staden, 
säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid KVA. 
 
STOCKHOLMS STAD TAR ÖVER OBSERVATORIET (från KVA:s ständige 
sekreterares blogg) 
 
Under senare år har framtiden tett sig oklar för Observatoriet, men nu verkar 
problemen lösta. Enligt de planer som nu offentliggjorts tar Stockholms stad över 
fastigheten från Vetenskapsakademien, öppnar museet för skolklasser i samarbete 
med Vetenskapens Hus, och gör observatoriebyggnaden till ett centrum för 
skolutveckling och lärande. Huset köps av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), 
som är stadens fastighetsbolag för skolbyggnader, och hyrs ut till 
utbildningsförvaltningens verksamhet. SISAB har stor erfarenhet av att vårda 
historiska byggnader och ser fram emot att få ta över skötseln av Observatoriet. 
 
Med Stockholms stad som ny ägare och med både skolverksamhet och museum på 
plats får huset en stabil organisation som kan garantera att det tas om hand på bästa 
sätt. Stockholms skolelever får uppleva en spännande och vacker miljö och 
stockholmarna får chans att titta både på de gamla teleskopen och på stjärnorna. 
Framtiden ter sig ljus för Stockholms Gamla Observatorium. 
 
Gamla observatoriet får nytt liv (Pressmeddelande från Socialdemokraterna i 
Stockholms stadshus) 
 



Stockholms stad tar över Stockholms gamla observatorium från Kungliga 
Vetenskapsakademien. Nu ska observatoriet bli ett naturvetenskapligt center för 
stadens skolever. 
 
- Vårt mål är att skapa en ny och kreativ mötesplats mellan skolorna, akademin och 
ideella organisationer som bidrar till barns utveckling och höjda skolresultat, säger 
skolborgarrådet Olle Burell (S). 
 
Stockholms gamla observatorium från år 1753 är en unik byggnad, vackert belägen 
mitt i Stockholm. Förutom ett museum finns det plats för en lärosal, arbetsplatser och 
ett utbyggt kafé. 
 
- Vi vill att elever och lärare från hela Stockholm ska få tillgång till denna världsunika 
byggnad och inspireras av mötet mellan 1700-talets vetenskapsmiljö och vår tids 
digitalisering och rymdforskning, säger Olle Burell (S). 
 
I stadens satsning ingår att Observatoriemuseet, som varit stängt sedan 2014, åter 
kommer att öppnas upp för allmänheten. I anslutande delar av huset skapas ytterligare 
lärmiljöer för gemensamma aktiviteter med lärosäten i Stockholmsregionen, Kungliga 
Vetenskapsakademien och andra strategiska partners. 
 
Organisationer vars fokus är att stötta lärare och elever erbjuds att hyra kontorsplatser 
och nyttja Observatoriet för lärarfortbildningar och populärvetenskapliga program för 
intresserade stockholmare. 
 
Stockholms stads skolfastighetsbolag SISAB kommer att äga fastigheten och vara 
hyresvärd. De kommer även se över möjligheterna att utveckla 
restaurangverksamheten med befintlig eller ny aktör. Köpesumman är 21 miljoner 
kronor. 
 
Kanske finns det en framtid för Observatoriet och dess vetenskapsmuseum i alla fall. 
 
 
 
Texten sammanställd av Gerhard Helmfrid i mars 2018 (men uppdateringar kan 
komma att behövas) 
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